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El proper 24 d'abril, Benicarló acollirà la
tercera edició de la Volta a Peu de la Dona,
una cita lúdica, festiva i esportiva que
enguany s'ha obert també a la participació
dels homes. Fer visibles les dones i
promocionar la salut són els principals
objectius d'aquesta cursa.

El proper 24 d'abril, la ciutadania de
Benicarló, especialment les dones de totes
les edats i condicions, està convocada a
participar en la III Volta a Peu de la Dona, una
iniciativa de les regidories de Benestar Social
i d'Esports que els dos anys anteriors ha
tingut un gran èxit d'acollida i que enguany ha
decidit obrir les inscripcions a tots els homes
que també vulguen participar. La cursa
s'inclou dins del Circuit de Curses Populars
de Benicarló (tot i que els homes que hi
participen no podran puntuar per al circuit),
sense oblidar que un dels principals objectius
és que continue sent una activitat lúdica i
festiva.De fet, el que es pretén amb aquesta
Volta a Peu de la Dona és crear un espai on
les dones compartisquen un objectiu comú,
on es reforce la seua presència, i transmetre
aquesta unitat a la resta de ciutadans. Al
mateix temps, pel que fa a la vessant
esportiva, també es pretén animar les dones
incorporar hàbits saludables al seu dia a dia.

La regidora de Benestar Social, Marta
Escudero, i el regidor d'Esports, Carlos Flos,
han presentat conjuntament aquesta cita que
s'emmarca en les activitats previstes al
voltant del Dia Internacional de la Dona i
compta amb la participació activa de l'Associació de la Dona
i l'Associació de la Dona Llauradora, així com la col·laboració
de la Penya l'Arjup, el Club Triatló Basiliscus, el Club
d'Atletisme Baix Maestrat, la Policia Local i la Brigada
d'Obres i Serveis.

«És cert que cada vegada són més les dones que fan
esport -ha reconegut la regidora de Benestar Social-, i això
és motiu d'alegria per a tots aquells que treballem per la
igualtat de gènere. Però a pesar d'aquest increment de la
pràctica esportiva per part de les dones, la paritat encara no
és una realitat i hem de continuar reivindicant la presència de
les dones en l'àmbit esportiu».

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha explicat que
el recorregut serà de cinc quilòmetres, que transcorreran per
vies interurbanes, amb sortida i arribada des de la plaça dels
Mestres del Temple. Les inscripcions, que es podran
formalitzar fins al 18 d'abril a un preu de 5 euros i a partir del
18 d'abril a un preu de 8 euros, es poden fer via Internet a
través del portal www.hj-fitness.es o via presencial a la
Piscina Municipal, Evasión Esports, Decathlon de Vinaròs o

al CIAJ de Benicarló.La recollida de dorsals i samarretes es
farà el dia abans de la cursa de 10.00 a 13.00 hores i de
17.00 a 20.00 hores a la plaça dels Mestres del Temple.
La sortida, a les 10 hores, es farà en dos línies. Una primera
línia per a dones que vulguen recórrer el camí corrent i una
segona línia per a dones que decidisquen fer la volta
caminant. Hi haurà un punt intermedi amb avituallament
líquid i un avituallament complet en finalitzar el recorregut.

La Volta a Peu de la Dona s'obre a la participació dels homes

text i foto AJUNTAMENT DE BENICARL 
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Restaurar amb seny

Al 2005 obria portes l’antic Convent de Sant Francesc,
reconvertit en Museu de la Ciutat de Benicarló. Benicarló
aconseguia  després de més d’una dècada de treballs, i
gràcies a la persistència de mes d’un, que l’espai monàstic
es rehabilitara per a convertir-se en espai cultural de
referència comarcal, i fins i tot, provincial. Restava per
recuperar, però, la capella del convent, un dels espais que
mes ha sofert el pas del temps. I de criteris de restauració
que no han estat del tot clars ni massa ortodoxos.

Cal recordar que durant la primera fase de la recuperació
de l’espai interior es van trobar làpides funeràries que ens

parlaven d’un passat molt més ric del que pensàvem.  Les
obres van tindre un informe de conselleria en contra, que
sostenia que no s’havia fet el treball de recuperació de les
lloses de forma correcta. Les pintures de la nau central
també desaparegueren, tot i que ens van voler fer creure
que no hi havia res. Sort que les fotos recorden el contrari i
ens serveixen per demostrar allò que es va perdre per
sempre.

Ara, amb un complet projecte, s’emprendrà la segona
fase amb dos vessants ben diferenciades: d’una part les
pintures murals que encara queden a les capelles laterals i
d’altra, la recuperació de l’espai. Per a subvencionar les
obres, l’1'5 % cultural provinent del ministeri que algú va
tindre a bé demanar. La resta, sortirà de les arques
municipals, que també va reservar dinerets per fer els
treballs. El projecte és molt clar pel que fa al que s'ha de fer.
Ara, el problema en el cas de les pintures és que  només
s’han fet cates i falta per saber què és el que realment hi ha
pintat a les parets de la capella.

Tant de bo els criteris de restauració, ara si, estiguen clars
i no tornem a anar-nos-en per les branques com en anteriors
ocasions. Estarem pendents... que ja hem perdut prou. 
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2 D-LINK ZARAGOZA: Iván, Adri Ortego, Víctor Tejel,
Retamar, Jorge Santos; cinc inicial; Nano Modrego, Caio
Alves, Richi Felipe, José Carlos,

6 PEÑISCOLA REHABMEDIC: Gonzalo, Carlinhos,
Michel, Eric Martel, Juan Carlos; cinc inicial; Yeray, Javi
Alonso, Fran Conde, Josiko, Asensio, 

ÀRBITRES: Martínez Segovia (Castella-La Manxa) i
Urdanoz Apezteguía (Navarra). Targeta groga para: Jorge
Santos, Richi Felipe, Carlinhos, Juan Carlos, Víctor Tejel,
Yeray, Retamar, Asensio i Michel. Victor Tejel fou expulsat per
doble groga (min. 30).

GOLS: 1-0 min. 1, Jorge Santos. 1-1 min. 2, Juan Carlos.
1-2 min. 19 Yeray. 1-3 min. 20, Juan Carlos. 1-4 min. 30, Juan
Carlos (penal). 1-5 min. 34 Javi Alonso. 2-5 min.37, Richi
Felipe. 2-6 min. 40, Josiko.

Al minut de joc golàs de Jorge Santos després de recórrer tota la
pista al que va respondre Juan Carlos per a empatar en la jugada
següent. Tot per a seguir amb major domini del Saragossa, que
intentava trencar l'empat inicial, i que a més pressionava amb força
l'eixida del Peníscola, que intentava eixir a la contra, com la de Javi
Alonso als 5 minuts, que va traure amb el peu Iván. El Peníscola va

aconseguir igualar el control i va començar a arribar amb perill, però
el meta aragonès es lluí en dues rematades seguides de Juan Carlos
als 8 minuts. Però amb el retorn del cinc inicial aragonès van
aconseguir recuperar el control, encara així era el Peníscola qui
creava més perill a la contra i el meta Iván aconseguia amb les seues
accions mantenir l'empat. Faltant 4 minuts es va lluir Gonzalo després
d'una falta treta per Nano Modrego. Va trencar l'empat Yeray de tir
creuat quan restaven 2 minuts. A la següent jugada la cinquena falta
visitant que li va costar al golejador peniscolà Juan Carlos. Va poder
empatar Victor Tejel però la seua rematada en l'últim minut la va
repel·lir el pal. Una recuperació de Michel va permetre una passada a
Juan Carlos que va marcar el tercer a 13 segons per al descans.

En la segona part el Saragossa va eixir a per totes, pressionant a
dalt, per a recuperar el més prompte possible el control de la pilota. El
pitjor per al Peníscola va ser la càrrega de faltes, 4 als 25 minuts, en
haver de forçar en defensa davant la insistència local. Per tres
vegades ho va intentar Nano Modrego, però Gonzalo va traure les
rematades. Va poder sentenciar Asensio, però de nou Iván en l'un
contra un li guanyà l'acció. En la jugada següent es va lesionar
Carlinhos en el genoll. Una preocupació més per al tècnic Carlos
Sánchez. Faltant 10 minuts Víctor Tejel va cometre penal i Juan
Carlos no va perdonar, marcant el tercer del seu compte. Després
d'aquest gol, Retamar va jugar com a porter-jugador. A 6 minuts el
saragossa va cometre la cinquena falta. Després d'açò ràpida entrada
de Josiko per l'esquerra perquè Javi Alonso rematara a gol. Richi
Felipe, sense quasi angle va retallar diferència. Yeray fallava doble
penal falant 2 minuts. I en l'últim segon Josiko va tancar el marcador.

A Saragossa el Peníscola RehabMedic goleja i segueix aspirant a jugar el play-off

text VICENT FERRER foto RUB N LOSADA

Carxofa: a totes les xiquetes i xiquets que, tot i tenir moltes més coses que fer, traient temps d'on
siga, presenten les seues obres als premis Carmen Segura i de Dibuix i Pintura, encara i la nefasta
previsió de qui ho organitza. Una mica més i ni donen temps per a presentar-les. Moltes gràcies pel
vostre esforç! Després es queixaran que hi ha poca participació.

Panissola: als responsables de traure les bases i la presentació dels premis de Dibuix i Pintura i del
Carmén Segura. Quasi es publiquen, es fan, i els donen... el mateix dia. Al primer premi li donen 5 dies
per a presentar-los, al segon uns 9-10 dies. Si senyor això es diu fer les coses com cal... ben
rematadament malament. Tot i els entrebancs que els hi fiquen, els nostres xiquets i xiquetes fan la
feina donant la tallla. Tot el contrari de qui ha de fer la feina burrocràtica que s'ha dedicat a fer l'ídem. 

CARXOFA i PANISSOLA
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CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com

Que ningú no es pense que la setmana passada no vaig fer
res perquè no va aparèixer la meua crònica omplint aquesta
pàgina. Reconec que vaig estar molt ocupat recuperant-me de
la setmana d’intensa passió que vaig viure en el sí de la meua
família i de la meua llar. Vaig tocar el bombo com un possés,
com un descosit. Aquella pell va rebre molta estopa, però em
va assaltar un dubte: qui rep i qui dona? Dona la maça i rep la
pell? Es torna la pell i qui realment rep és la maça? Aquest
dubte em va tenir pensant al llarg de tots i cadascun dels minut
que vaig estar fotent-li de debò, llançant el meu braç des de
més alt del meu cap fins a la pell del bombo. També em va
ensenyar un home molt experimentat que queda molt bé soltar
la maça quan la mà es troba a punt més alt del seu recorregut,
i tornar-la a agafar de la mateixa manera que fan els dels salts
amb moto quan, en ple vol, solten les mans i peus de la
mateixa i després, volant, la tornen a agafar. També vaig estar
pensant nous ritmes i combinacions harmòniques entre tabals
i bombos, així com diferents maneres de combinar els cops de
massa i fer-ne alguna amb lo mànec. Ja aniré assajant i
proposant idees al meu cap de colla, que ell si que en sap.

Però ara he de demostrar la meua professionalitat i centrar-
me en allò que interessa als lectors d’aquesta secció
d’aquesta gran publicació, i que no és una altra que la crònica
del partit que el meu estimat CDB va jugar diumenge al matí
al camp anomenat San Ramón, de la ciutat que comparteix
sortida de l’autopista amb Massalfassar. Efectivament, el
nostre equip s’enfrontava a l’Albuixec, que en tota la lliga
només havia perdut cinc partits i que ens portava tres punts de
diferència. Com a gairebé tots els camps de la categoria, amb
una minsa assistència d’espectadors, que a dures penes
arribaven als cinquanta mal comptats. 

Vam començar bé, jugant amb certa comoditat fins que
amb una jugada de molt mala sort per a nosaltres, ens van
marcar el seu gol. La veritat ´s que tampoc no van fer gran
cosa com per a merèixer aquest premi, però ja se sap que el
futbol és una caixa de sorpreses. Llavors, i com tothom
esperava, als quaranta cinc minuts va arribar la mitja part, que
no va sorprendre a ningú. A la segona part els nostres van
sortit a buscar l’empat, que va arribar en una magnífica jugada
de Monterde que, amb l’esquerra, va definir amb molta
potencia i col·locació. Gran gol i molt merescut. Però els
nostre no es van conformar i van buscar la victòria, que va
estar apunt d’arribar el la darrera jugada del partit, quan
Gonzalo va rematar desviat quan estava pràcticament sol
davant del porter. Però l’empat és un gran resultat que ens
manté als llocs tranquils de la classificació i aquest punt ens
sap a glòria.

La nota destacada de la jornada va ser la presència de sis
jugadors de l’equip juvenil, quatre dels quals van sortir de
titulars i dos a la segona part. Això confirma que la línia que
està portant el nostre equip és la correcta. Anar nodrint-se de
jugadors de la pedrera, i no embolicar-se en fantasies ni
castells enlaire que només porten deutes, conflictes i, al final,
anar arrossegant-se pels camps donant una mala imatge. Per
suposat que no posaré cap exemple.

El proper partit serà diumenge, a partir de les quatre i mitja
davant el Benicàssim, al que portem conc punts d’avantatge.
Una victòria davant aquest rival ens allunyaria d’ell i seria un
dels nostres perseguidors que ens trauríem del damunt, i ens
asseguraríem la permanència quasi matemàticament.
Esperem que així siga. Hi ha alguns jugadors sancionats per
acumulació d’amonestacions, ja que l’àrbitre d’aquest
diumenge es veu que tenia la mà fluixa i es va dedicar a allò
que fan la majoria dels àrbitres, a fer-se al xulo i tirar mà de les
cartolines. Fins i tot va expulsar el nostre segon entrenador
perquè li va protestar amb els braços estesos. Què hi farem! 

La foto és dels sis juvenils que van anar convocats amb el
primer equip.

UN PUNTET D’OR

text VICENT T. PERIS
Un còmic sexistaPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació les obres
de restauració de les pintures murals de la capella de
l'antic convent de Sant Francesc. En total, 171.347 €
encaminats als treballs integrals de recuperació de les
pintures que queden en les sis capelles laterals i el
baptisteri.

El temps d'execució de la intervenció seria de vuit mesos
i comptaria amb un equip de quatre restauradors. A més, el
consistori també ha tret a licitació l'execució de la 2a fase de
les obres d'acabats interiors de l'Església. El pressupost
màxim de licitació de l'obra objecte de la present
contractació, sense incloure l'IVA (21%) ascendeix a
279.463,75 euros, a la baixa. Els treballs van encaminats a
finalitzar les obres de recuperació de l'antic convent de Sant
Francesc, un edifici fundat en 1578 per Fra Cristóbal de la
Plaza. L'organització general de l'edifici girava al voltant d'un
menut claustre central construït totalment amb rajola
revocada amb morter i calç, amb simples pilastres
quadrades, arcs de mig punt i algunes motlures.

En el segle XVIII, el Convent es va reformar i va ser
reestructurat per a poder elevar una planta més i construir
les columnes. Aquestes reformes es deuen al creixement de
la comunitat, que va arribar a comptar amb cinquanta
religiosos. La façana de l'església és barroca, de 1791, i no
correspon a l'arquitectura originària del segle XVI. Com a
conseqüència de la Desamortització de Mendizábal, en
1835, l'ordre franciscana va desaparèixer de forma definitiva
a Benicarló. El 1843, l'Ajuntament de Benicarló va sol·licitar
l'edifici per a remodelar-lo i acollir les escoles públiques de
grau elemental, sent la Casa de l'Educació fins el 1919.
Després, de forma provisional, el Convent es va utilitzar com
Hospital de la Caritat, per a acollir als pobres i malalts de
l'epidèmia del còlera de 1885. Des de 1923 fins a 1973,
l'edifici va ser caserna de la Guàrdia Civil i, posteriorment, va
ser utilitzat com dependències municipals i magatzem.
Finalment, després de més d'una dècada de restauracions
portades a terme per l'Escola Taller, el Convent de Sant
Francesc és declarat Bé d'Interès Cultural (BIC), mitjançant
Decret 169/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual
s'inclou en la Secció Primera de l'Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià. 

ARRIBEN LES OBRES FINALS DEL CONVENT DE SANT FRANCESC

textREDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar una nova prova de
l'Open de BTT de la Comunitat València, en la població de
Cortes de Pallars amb representació del Club Ciclista
Deportes Balaguer i el bon debut en competició d'Eva
González, en la categoria aleví proclamant-se vencedora
en fèmines.

Després va córrer el seu germà Alex González, en la
categoria júnior on va pujar un esglaó més eal podi, quedant
en segona posició i retallant punts als primers de la general.
Amb açò estem veient que el Club Ciclista Deportes Balaguer
de Benicarló dona suport als corredors, en cadascuna de les
disciplines del ciclisme. Les pròximes proves seran el dissabte
9 en Navalón i el diumenge 10 a Aiora.

Ciclisme:L'aleví Eva González guanya la BTT disputada a Cortes de Pallars

text i fotos VICENT FERRER

Molt positiva ha resultat
l'última jornada dels equips del
Futbol Sala Benicarló
Promeses. 

El sènior A se va imposar amb
claredat al Borriol per 10-2; el
sènior B empatava a cinc gols
amb el Sant Joan de Moro;
l'equip infantil va guanyar en la
pista de l'Auto Real per 4-1;
finalment el Cadet va cedir un
empat a tres gols a casa davant
La Unión A.

Bona jornada dels equips del Futbol Sala Benicarló promeses

text i foto VICENT FERRER
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ESPORTS EL TEMA

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES PINTURES 

El projecte de restauració de les pintures murals permet
conèixer de prop l'estat de conservació en el qual es troben,
gràcies a les cates que es van realitzar el 2014. Les
mateixes adverteixen que “s'ha de tenir en compte que les
dues capelles del costat de l'evangeli són les més antigues i
tenen unes policromies que no apareixen en la resta de les
capelles. En la resta de les capelles la policromia que
predomina és la del segle XIX, en les llunetes, petxines,
s'aprecia en els aixecaments realitzats el galó roig rosa
perfilat en negre emplenat amb mormolejat gris, cornises
mormolejades i bandes de frisos grocs. A més, els sòcols de
les parets eren de color ocre. El suport del que està
composta aquesta obra és el d'un morter tradicional d'arena
i calç, un dels més utilitzats i denominat segons el
aglomerant, com morter de calç. Després de l'aplicació del
morter, es va procedir a adherir una capa fina de guix cridada
arrebossat per a procedir a la tècnica pictòrica. Segons
assegura l'informe, “per les capes que s'han pogut visualitzar
es tractaria de pintura al tremp, faltant confirmar-ho per
l'analítica. Es podria assegurar, per l'anàlisi visual, que es
tracta d'un tremp de cua, ja que aquest tipus de pintura té un
acabat mat com és el cas que ens ocupa”. Cal tenir en
compte que s'han arribat a identificar, en algunes zones, fins
a sis capes pictòriques, però sembla que totes corresponen
a tremp intercalat amb capes de preparació. Una altra de les
capes pictòriques que s'ha detectat és una capa de esgrafiat.
L'església de Sant Francesc de Benicarló, actualment està
coberta per una capa de pintura grisa i es troba en un estat
deficient de conservació. Produït, principalment, pels danys
que existien en les cobertes, que són les que van provocar
els problemes de filtració d'aigua i de condensació d'humitat.

Aquestes filtracions van provocar la disgregació, descohesió
i arenització del morter, en algunes de les zones per efecte
de la humitat i formació de solució salina, sobretot en els
panells que coincideixen amb l'exterior, i en conseqüència
van anul·lar les propietats sustentant d'aquest. El resultat
d'aquesta disgregació és la separació dels diferents estrats,
podent-se observar en alguna zona com apareix el mur, el
revoc, la capa de guix o arrebossat i la pel·lícula pictòrica
d'altres èpoques. Un altre dels factors que ha contribuït en
gran mesura a la degradació de la policromia, ha estat la
humitat relativa. Per ser una zona pròxima al mar aquesta
humitat és relativament alta (pràcticament un 90%) i quasi
mai s'aconsegueix una humitat adequada perquè l'obra
estiga en perfecte estat, ja que la humitat ambiental no
hauria de superar un 30%. En l'actualitat i gràcies als treballs
de la primera fase, estan resoltes les causes d'alteració que
van provocar aquestes greus deterioracions. A més cal tenir
en compte també l'incendi que va patir l'església fa trenta
anys. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES PINTURES
MURALS 

El projecte de restauració, que serà supervisat per tècnics
de la conselleria, marca que la neteja es portarà a terme
mitjançant aspiració i amb ajuda d'unes brotxes suaus. El
segon pas anirà encaminat a la fixació de la capa pictòrica.
La fixació del morter i la consolidació del mateix, anirà
encaminat a pal·liar la separació que hi ha entre les diferents
capes d'arrebossat. Per a la neteja de la pel·lícula pictòrica,
s'utilitzaran mitjans físics i químics, que seran determinats
per les proves de neteja que es facen quan es trobe la capa
de la pintura original. Posteriorment, Es realitzarà l'estucat
de llacunes amb estucs especialitzats per a interior que
faciliten l'acabat correcte per a la posterior reintegració

ve de la pàgina anterior

El cap de setmana passat es
van disputar les finals del X ITF
Junior en les instal·lacions del
Club Tennis Benicarló.

En la pista central, després d'un
partit amb molta lluita, amb les dues
jugadores sempre en el fons, i en el
duel hispà, es va imposar Eva
Guerrero a Cristina Bucsa per 6-1 i 6-
4. En la pista dos es va jugar la final
masculina amb un primer set molt
igualat que guanyà l'alemany Nicola
Kunh al francès Elliot Bencherit per 6-
4. En el segon set el francès va
desaparèixer prompte del partit i
l'alemany guanyà amb facilitat per 6-0.
Després d'açò es va realitzar el
lliurament de trofeus per part del regidor d'Esports, Carlos
Flos, i el president de la Federació Valenciana, Antonio
Martínez.

Finals de dobles

També es van disputar les finals de dobles on les parelles
Paula Arias (Espanya) i Olga Danilovic (Sèrbia) van guanyar a
Cristina Bucsa (Espanya) i Francesc Jones (Anglaterra), per
7-6 (7-1) i 6-4; mentre que en la final masculina es van
enfrontar quatre jugadors espanyols, imposant-se Jan
Pallares i Albert Roglan a Javier Barranco i Alejandro
Davidovich per 6-4 i 6-3. Després d'açò es va procedir al
lliurament de trofeus, per part del diputat provincial d'Esports,
Luís Martínez i el regidor Carlos Flos. 

En la final masculina van començar molt bé Barranco i
Davidovic, que es van col·locar amb 4-1 en el primer set, però

Pallares i Roblan reacciona molt bé per a guanyar el primer
set per 6-4. En el segon bon començament dels campions que
van guanyar els dos primers punts, una reacció dels seus
rivals els va donar avantatge per 3-2, però sense continuïtat,
ja que van veure com els seus rivals encadenaven quatre jocs
consecutius per a guanyar el segon i partit per 6-4.

En la final femenina també va haver-hi alts i baixos en el
marcador, però a meitat del set a l'empat a quatre li va seguir
a cinc i després a sis, per la qual cosa es va haver de dirimir
el set per la mort sobtada, anotant-se Arias i Danilovic la
primera mànega per 7-6 (7-1 en el desempat). La igualtat va
seguir en el segon, amb sengles trencaments de servei i de
nou es va arribar a l'empat a quatre, però en aquesta ocasió
les guanyadores van aconseguir trencar el servei dels seus
rivals i van certificar la victòria guanyant el seu.

Tennis: Eva Guerrero i Nicola Kuhn 
guanyadors individuals del 10é ITF Júnior de Benicarló

text i fotos VICENT FERRER
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EL TEMA LOCAL

Aprofitant l'últim dia del segon trimestre van participar
en la Campanya Mulla’t amb la costa 2016, en la que el
Col·legi Públic Mestre Francesc Català de Benicarló, des
de la dècada dels 90, surt a observar i estudiar un tram de
la nostra costa i omplir un informe sobre aquest lloc. 

Així el matí del dimecres 23 de març varem deixar buida
l'escola, ja que tots els alumnes i professorat van sortir a fer
l'observació. Els alumnes d'educació infantil van anar a la Mar
Xica; primer cicle de primària va anar a la platja del Morrongo;
segon cicle al port de Benicarló i tercer cicle de primària va
anar a observar la Mar Xica fins a Surrac.

Els alumnes d'infantil van recollir petxinetes, pedretes,.... i
com no, van passar-ho molt bé tirant pedres a la mar. A les
aules després van omplir amb l'ajuda de les seues mestres els
informes d'observació. Els de primer i segon van passejar-se
per la platja i després van omplir el seu dossier. Com a
cloenda de la sortida van jugar una estona allí. En quan als
alumnes de segon cicle d'EP, després de fer-se la foto de
grup, els de 3r van observat el port pesquer i la llotja i els de
4t van observar l'esportiu.

L'alumnat de cinquè i sisè van estudiar la zona de la Mar
Xica, mesurant l'amplada de la platja, mirant la temperatura de
l'aigua, orientant-se,.. i després omplir els dossiers per grups.

Després a les aules van acabar de repassar i omplir els
fulls de les activitats, així com van comentar les impressions
que cada grup havia tingut en la visita a la zona assignada
proposant solucions als problemes mediambientals detectats.

CAMPANYA MULLA’T AMB LA COSTA 2016

text i fotos CP. Mestre Francesc Catalàcromàtica. Finalment, es realitzarà l'envernissat de protecció
de la reintegració realitzada. 

PROJECTE D'ACABATS INTERIORS 

En el cas dels acabats interiors, els treballs contemplen la
demolició de graó existent al presbiteri, recuperant el seu
nivell original, fent-lo accessible i afavorint el seu ús més
flexible com espai escènic. L'obertura de la zona de
comunicació amb el local municipal confrontant, actualment
encegat i l'obertura de comunicació del cor amb la planta
primera del Mucbe, igualment encegat en l'actualitat,
ajudaran també a l'accessibilitat de l'espai. L'adequació de
rampa d'accés al nivell d'acabat de l'església i l'alçat del
paviment del cor, en mal estat de conservació, finalitzaran
aquesta fase. En els paraments, s'aplicarà revoc decoratiu
amb morter especial de calç aèria color gris siena en
paraments verticals sanejats en la fase 1a de la intervenció.
La reintegració volumètrica d'elements molturats de guix i
escaiola en capelles i nau central i la realització d'estucats i
reparació de sòcols en presbiteri serviran per a reintegrar
volums perduts. En els sòls, es procedirà a l'anivellat  amb
morter formant base de col·locació de paviments, i al
pavimentat de nau central, presbiteri i capelles amb pedra
natural calcària de Santa Magdalena de Polpís. La neteja i
posada en valor de làpides sepulcrals i paviments enllosats
existents, amb col·locació de registres en accessos a
criptes, i el pavimentat de cor amb tarima de roure massissa,
ajudarà a completar aquest apartat dels treballs. 

En els sostres, es realitzarà el revestiment amb pintura
mineral en  les voltes reparades en la fase 1a de la
intervenció i el pintat d'encintats en nau central. Un dels
aspectes que ajudaran a la reutilització de l'espai és la
instal·lació i connexionat  d'equips de climatització, amb el

cablejat d'instal·lació elèctrica i instal·lació de quadres, i
l'execució de projecte d'il·luminació LED. A més, es
procedirà a l'equipament de la instal·lacions de seguretat
contra incendis, instal·lacions de seguretat incloent sistema
de video-vigilància i alarma antiintrusió. Finalment, es
realitzarà la instal·lació d'àudio i megafonia, incloent
equipament complet d'alta qualitat.

ve de la pàgina anterior
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Una Setmana Santa de rècord en ocupació turística per
a la província de Castelló no ha servit per a revalidar les
dades de descens d'atur registrats l'any passat. 

I això que les festes van caure en 2015 entre els mesos de
març i abril, pel que els efectes positius per a l'ocupació es van
repartir entre ambdós mesos enfront del calendari de 2016,
amb una Setmana Santa els dies festius de la qual s'han
desenvolupat en exclusiva durant el mes de març. Però que
l'atur no s'haja reduït tant com l'any passat no vol dir que el
mercat laboral castellonenc no haja pres impuls gràcies a les
festes de Setmana Santa. La província de Castelló va tancar
el mes de març amb 490 desocupats menys per l'efecte de les
festes de Pasqua i afronta abril amb 50.386 aturats, segons les
dades publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Castelló redueix l'atur en un 0,96% respecte al mes anterior,
però la caiguda de l'atur és molt major respecte a fa un any. En

aquests moments, en la província hi ha un 12,39% menys de
desocupats que fa un any, el que es tradueix que 7.125
persones ja no estan buscant ocupació.

L'efecte Setmana Santa ha estat, sens dubte, l'artífex de la
reducció de l'atur al març. El sector serveis ha rebaixat l'atur
en 656 persones, el que demostra que la contractació ve de la
mà del període festiu i el repunt de la demanda del turisme. A
més, també ha baixat l'atur al març en agricultura, encara que
de forma anecdòtica, amb tan sols dues persones menys
aturades en aquesta activitat econòmica. La resta d'activitats
econòmiques suma desocupats al març. Indústria
n’’augmenta 64, mentre que el sector de la construcció
augmenta en 55 persones a la província. Finalment, el
col·lectiu sense ocupació anterior, és a dir les persones en
busca de la seua primera ocupació, també incrementa l'atur en
49 persones a Castelló. D'aquesta manera, el sector serveis
es mostra com l'única basa de reducció d'atur en el mes de
març gràcies a la temporada turística de Setmana Santa. 

BAIXA L’ATUR PER LA PASQUA
text NAT LIA SANZ

projectes que no serveixen per a res) o acusant aquestes
persones de revengistes (quan es continua mantenint
amb fons públics un lloc com el Valle de los Caidos).

Espere que aquesta situació es resoldrà més
prompte que tard. En cas contrari, les Virtudes que
continuen vives, transmetran el seu dolor i angoixa als
seus descendents i la seua pena, seguirà essent una
“pena viva”.

L’acció de la novel·la està situada en un petit poble
de l’interior de Castelló. És perquè en els pobles
xicotets estaven més arrelats els sentiments
d’enveja, gelosia i venjança que desencadenen la
tragèdia de la novel·la?

En aquest cas concret, la primera idea de la
novel·la em fou suggerida per la fotografia que apareix a
la portada. Jo la vaig veure al Facebook i amb un peu de
foto, que va resultar del tot fals, que feia referència a un
poble de l'interior de Castelló. I em va agradar la idea de
situar l'acció a un poble menut i sense nom perquè això
em permetia aprofitar les imatges, escenaris i
personatges secundaris que conec de molts dels pobles
d'aquesta zona. Al capdavall, quan es va a caminar un

diumenge per qualsevol de les serres que tenim gairebé
a tocar, s'hi veuen molts bancals, masos aïllats, ermites,
camins, barrancs i fins i tot arbres concrets, que bé han
de tindre la seua història pròpia. De manera que he
aprofitat aquesta activitat de lleure, el senderisme, per
conèixer i recordar paisatges, llocs i indrets que m'han
servit per crear alguns dels escenaris que es descriuen a
L'any de l'herba sana. 

D'altra banda els sentiments, com les passions,
són els mateixos als pobles menuts que a les ciutats.
Però a mi em resulta més atractiu parlar des d'un poble
perquè jo també ho sóc, de poble. I el que es descriu a la
novel·la té l'avantatge que està prop de Castelló; de
manera que els avantatges que ofereix,  fonamentalment
serveis, estan a tocar, mentre que l'ambient tranquil d'un
poble amb una economia eminentment agrari es podia
contraposar d'una manera colpidora amb el terrabastall
que suposa el pas d'una guerra. Una guerra que, d'altra
banda, es va apropant irremeiablement al llarg de la
història. I també m'atreia crear una atmosfera de tensió
creixent amb l'aproximació al poble de l'escenari bèl·lic.
Però torne a insistir; en realitat, les grans passions són les
mateixes a tot arreu. Tant és al poble com a la ciutat. O
ací  o allà. L'enveja, per esmentar-ne una, fa infeliç aquell
qui la pateix. I tant és on visca o on se'n vaja fugint d'ella.
El que mai acaba d'entendre l'envejós és que la seua
enveja viatja amb ell perquè en forma part d'ell mateix. 

ve de la p gina anterior

L'Ajuntament de Benicarló disposa a partir d’esta
setmana mateix d'un punt d'informació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) amb l'objectiu d'aproximar
alguns dels serveis de la universitat als estudiants de la
comarca. Ara mateix, un total de 71 estudiants del Baix
Maestrat estan matriculats a la UOC.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el regidor de
Cultura, Josep Barberà, el director de la Xarxa Territorial de la
UOC, Toni Romero, i la delegada territorial de la UOC, Teresa
Nielles, van escenificar la posada en marxa del Punt UOC, un
nou servei que ofereix l'Ajuntament de Benicarló per tal
d’aproximar alguns dels serveis de la universitat als estudiants
de la comarca i donar a conèixer tota l’oferta formativa i el
model pedagògic de la UOC als ciutadans de la zona.
Concretament, alguns dels serveis que s’oferirà als estudiants,
a banda de la informació, serà l'ús del servei de retorn de
préstec de biblioteca i l’acarament de documentació
acadèmica.

L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta de poder oferir
aquest nou servei, que «entra dins dels projectes de l'equip de
govern de donar recursos educatius als ciutadans». Miralles
ha afegit que «no ens volem quedar aquí, sinó que pensem
que és important establir una relació forta entre les dos
institucions de cara a poder oferir el màxim de serveis a la
ciutadania».

Per la seua banda, el regidor de Cultura ha destacat que
«en un moment en què molts estudiants no poden o no volen
desplaçar-se per estudiar a les universitats, és important tindre
l'oportunitat de fer-ho des de casa». «Des de l'administració -
ha dit Barberà- volem facilitar la vida als ciutadans i apropar-
los aquest servei. Ara tindrem més aprop l'única universitat
virtual on, a més, podem estudiar en valencià».

El director de la Xarxa Territorial de la UOC ha assenyalat

que «tot i que la UOC és una universitat en línia que funciona
amb les tecnologies de la informació i de la comunicació,
també té la voluntat d'estar present al territori on hi ha
estudiants i participar de la vida ciutadana. Així, podem
atendre d’una manera més personal tant els estudiants com
les persones interessades a emprendre-hi estudis. També és
una bona manera d'establir lligams amb les institucions locals
i buscar possibles col·laboracions».

Per a la delegada territorial de la UOC, Teresa Nielles, «el
Punt UOC no només donarà servei a Benicarló i comarca, sinó
també a les comarques veïnes». «L'important, ara al principi,
serà donar a conèixer la universitat i fer arribar a la població la
importància de poder estudiar a distància. Hem vingut a sumar
a altres opcions d'aprenentatges i a col·laborar amb altres
activitats». En aquest sentit, Nielles ha recordat que, el proper
28 d'abril s'ha organitzat un seminari obert a la ciutadania al
voltant del TDAH (Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat)
que tindrà lloc a Vinaròs.

Amb aquest Punt UOC de Benicarló, s'amplia la presència
territorial de la UOC al País Valencià, on actualment hi ha seu
a les ciutats de València i Vila-real i un Punt UOC a la població
de Sueca. En aquest moment, un total de 71 estudiants del
Baix Maestrat estan matriculats a la UOC, mentre que 114 ja
s'han graduat. Entre els estudiants, la majoria d'ells són de
Benicarló i Vinaròs.

Benicarló posa en marxa un punt d'informació de la UOC

text NAT LIA SANZ

 JORNADA DE PORTES OBERTES AL CEIP MARQU S DE BENICARL .
DISSABTE 16 D’ABRIL A LES 10:30 HORES

(porta de l’olivera)
De cara a la pr xima  matriculaci  per al curs 16-17

Vine a conŁixer-nos!!
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LOCAL

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana duu
la mostra 'Memòries oblidades. Imatges de l'escultura
gòtica valenciana' a Benicarló, on podrà veure's al Mucbe
(Centre Cultural Convent de Sant Francesc) fins el pròxim
5 de juny. 

L'exposició, comisariada per l'acadèmic de Belles Arts
Arturo Zaragozá posa en valor l'escultura gòtica valenciana i
la importància que aquesta va tenir en el context europeu. Es
tracta d'una mostra itinerant organitzada pel Consorci de
Museus, i que s'ha pogut veure a València, en el Real
Monestir de Santa María de la Valldigna i que ara es troba
viatjant per la província de Castelló. A través de 33 imatges de
tres grans fotògrafs, experts en la fotografia d'objectes
arquitectònics, com són Joaquín Bérchez, Mateo Gamón i
Carlos Martínez a més de l'arxiu d'Arturo Zaragozá, l'exposició
pretén posar llum sobre elements de l'arquitectura medieval
d'extraordinari valor que han passat desapercebuts al llarg de
la història. Són escassos els estudis dedicats a aquesta
parcel·la del gòtic valencià i quasi inexistents les exposicions
realitzades sobre aquesta matèria. Aquesta és, per tant, una
exposició única que revela les últimes investigacions
realitzades entorn de l'escultura gòtica valenciana, una
investigació que segons el comissari de la mostra, se centra
de moment en l'escultura realitzada en pedra, però es
continua treballant per a futures mostres sobre l'escultura en
fusta, en guix, en plata o en ferro, de no menor interès. Gran
part de la millor escultura de l'episodi gòtic valencià ha passat
fins a ara desapercebuda. En realitat, si atenem a la falta de
publicacions sembla com si aquest capítol no haguera existit.
Les raons d'aquest oblit han estat diverses. 

En algun cas ha estat la situació de les peces en llocs de
difícil accés com és el cas de les inaccessibles claus de volta
esculturals, dels elevats capitells o de les fantàstiques
gárgolas que evacuen l'aigua de les cobertes. Sens dubte ha
contribuït a això el peculiar caràcter del patrimoni medieval
valencià, freqüentment ocult per revestiments de l'edat
moderna. En altres ocasions, el desconeixement es deu a la
seua localització en àmbits particulars o militars de no fàcil
accés. En altres moments, ha estat simplement el
desconeixement de la pèrdua, o la molt deficient identificació
de les peces, com és l'obra del taller de Sant Mateu, atribuïda
equivocadament a altres episodis. Aquesta exposició pretén
donar a conèixer algunes d'aquestes obres rescatant la seua
imatge i retornant-les al lloc que mereixen en la història
artística de l'art valencià. Algunes de les fotografies que
mostra l'exposició s'han realitzat en ocasió d'obres de
restauració, utilitzant les bastides alçades a aquest efecte, i
són, per tant, irrepetibles. És el cas de les restauracions
portades a terme durant els últims anys en les esglésies de
Sant Mateu i Canet lo Roig (Castelló), Gandia, o en la catedral
de València. Per a l'exposició, també s'ha comptat amb les
facilitats concedides en l'antic monestir de San Jerónimo de
Cotalba o de Santa María de l'El Puig. Davant les dificultats

per a constatar l'autoria de cadascuna de les peces, les obres
s'han catalogat per tallers i, d'aquesta manera, s'exhibeixen de
forma cronològica i se centren en tres arguments que
s'associen a personalitats o moments històrics rellevants de la
història valenciana. Dues d'ells succeeixen durant la segona
meitat del segle XIV: el taller del bisbe, en la catedral de
València, i el taller de Sant Mateu, en el Maestrat de Montesa,
del que es poden veure imatges dels retaules de pedra de la
Trinitat, de sant Miquel, i de sant Pere a Sant Mateu o el
sepulcre d'Arnau Vilanova del Museu de Belles Arts de
València. El tercer moment transcorre a finals del segle XV,
època en la qual la família Borja adquireix notable
importància; la catedral de València, la col·legiata de Gandia i
el monestir de San Jerónimo de Cotalba adquireixen singular
protagonisme. Les imatges també assenyalen les estretes
relacions de l'escultura amb les arts congèneres coetànies,
així com el contacte amb altres capítols europeus.

ESCULTURA VALENCIANA AL MUCBE

text REDACCI 
i t'estalvies un accident aeri. O te'l trobes, que tot pot
passar. Molts dels personatges de L'any de l'herba
sanasón víctimes d'aquest atzar. I després, només
tracten de continuar endavant amb la seua vida, per difícil
que els resulte.

Com en una altra novel·la teua, La senda llarga, ací
també trobem un capellà molt allunyat de les
virtuts del cristianisme.

Els capellans sempre han segut persones molt
poderoses, a Espanya. Molt més que a qualsevol altre
país que jo conega. Probablement, el seu poder és
excessiu. I les seues opinions molt respectades, fins i tot
en àmbits en els quals la seua autoritat no hauria d'existir.
Per exemple, en ciència. Recordem que les pressions de
l'Església van estroncar un bon temps les investigacions
sobre cèl·lules mare, quan ja s'albirava que eren una via
nova i poderosa per millorar el tractament de moltes
malalties.

D'altra banda, els capellans catòlics tenen una
vida molt incompleta. El seu celibat forçós els obliga a uns
esforços molt difícils de mantindre. No hem d'oblidar que,
al capdavall, són homes. I aquest celibat els obliga a no
tindre mai una família pròpia ni fills. Sembla ser que un
dels motius fonamentals pels quals es manté aquesta
situació és per a que la Institució herete els seus bens a
la mort del mossèn. 

Però una persona molt privada d'afecte, sovint
desenvolupa actituds que el compensen d'una manera o
altra. I n'hi ha que es dediquen a acumular riqueses
“terrenals” (sovint influint per tal que l'Església siga
l'hereva dels bens d'alguns devots); d'altres, incapaços
de suportar l'absència de sexe en la seua vida, cauen en
pràctiques terribles, com la pedofília, que malauradament
sembla molt estesa entre el clergat. 

En qualsevol cas, una persona que molt sovint
pateix alguna mena de complexos i fortes mancances
afectives, dotada a més a més d'una indiscutible i
indiscutida autoritat, sol resultar un personatge literari
molt atractiu. 

Un cas particular és Evaristo Clausell, el
personatge del capellà de La senda llarga. Aquell és una
mala persona que es fa capellà per tal de no haver de
treballar com la resta dels joves de la seua generació. 

Creus que la restauració de la democràcia no ha fet
justícia al profund patiment de persones com
Virtudes?

Rotundament, no. Hi ha una dada terrible però
que és certa. L'Estat Espanyol és, al darrere de
Cambodja, el segon país del món que més fosses
comunes té. Després de tot el que ha passat a Europa en
els darrers setanta anys, la fossa comuna més gran de
tota Europa està al cementeri de València; es calcula que

allà hi ha prop de vint-i-vuit mil morts soterrats. I el dol per
qualsevol desgràcia, per terrible que siga, s'acaba
tancant. Qualsevol mort, per terrible, desgraciada i fora
de lloc que estiga, acaba per esvair-se. És allò que els
vells anomenen “una pena morta”. Sens dubte, la pitjor de
totes és la mort d'un fill, però fins i tot aquesta, les mares
l'acaben assumint (no superant). 

Però el problema és que des de la mort de
Franco fins avui mateix, no s'ha posat en marxa cap
projecte seriós per tal de treure tots els morts de les
seues fosses. I aquests morts no són una  pena morta.
Resta pendent el fet que puguen “reposar en pau”.
Quelcom tan senzill com recollir les seues restes i deixar-
les juntament amb les d'aquells als qui van estimar.
Encara ara, hi ha molts vells que demanen poder soterrar
els seus parents que foren assassinats en plena guerra o
després i que jeuen soterrats a la vora de camins o al mig
d'algun bancal. 

Em resulta terrible la insensibilitat d'un poder
que nega a una persona, tants anys després d'uns fets
esgarrifosos, el mínim consol de recuperar unes restes
humanes per tal que els seus descendents, senzillament
sàpiguen on estan soterrats i els puguen anar a recordar
a un lloc concret. Exactament igual com fa tothom. I
encara més que els arguments que es facen servir siguen
del tipus econòmic (quan es malbaraten tants recursos en

ve de la p gina anterior
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Dediquen el tema de la setmana al turisme i es pregunten
cap on anem. És cert que el turisme és una indústria important
per aquestes contrades. Mirem per exemple Peníscola, un
poble que s'hi dedica en cos i ànima. Voldríem nosaltres ser
com Peníscola? Per mi crega's que no. Allà no se sap quan és
dilluns ni quan és diumenge; problemes per aparcar, molta
gent treballant (encara gràcies, oh magnànims empresaris!)
amb sous justets, aglameracions..., no m'acabe de fer el pes.
Però és que a l'estiu el nostre poble està molt mort. Molt. Diu
la regidora Marzà que Benicarló té un «potencial» turístic molt
gran. Jo no ho veig així. Des de fa dècades que estem posant
tot l'afany possible a enlletgir el poble. Ho fem amb
entusiasme. Perquè la nostra ciutat començara a ser
«agradable» ens hauríem de gastar molts diners a desfer
algunes de les maleses urbanístiques que s'hi han perpetrat.
En primer lloc caldria enderrocar la casa dels Collons que, a
banda del simbolisme fàl·lic que deguera tindre per als seus
promotors per deixar clar qui manava ací, és lletja, lletgíssima.
A continuació caldria que des d'on està l'estàtua del marqués
cap al nord es poguera vore la mar passejant, valga'm la
redundància, pel passeig. Caldria també que aquelles naus
industrials horroroses desaparegueren del lloc on estan. I que
a la «platja salvatge» de la mar Xica es fera una vorera ben
ampla per poder anar sense temor que et xafe un cotxe. I que
es desfera l'últim nyap que s'ha fet al Morrongo. I que
l'esmentat passeig Marítim (lloc on per cert hi ha dos centres
escolars) esdevinguera això (valga'm una altra vegada la
redundància),  un passeig i no una carretera. A partir
d'aquestes mínimes premisses podríem començar a parlar de
turisme a Benicarló.  

De tota manera, sempre ho he dit, si jo fóra turista (un
manyo, vinga), no dubtaria gens a vindre a Benicarló a passar
les meues vacances. Pots aparcar, tens llocs on anar amb la
família, no et sents angoixat per tant de transeünt, saps que a

l'hora te'n pots anar a dormir i no hi haurà cap terrassa que et
moleste, tens tots els serveis... Una meravella, escolte'm. Que
els joves volen marxa? Agarren lo cotxe de línia i se'n poden
anar a Peníscola o més al nord si ho desitgen. Que avui volem
prendre el bany a una platja més gran que les que hi ha ací i
passejar-nos per la vora de la mar? Podem anar a la Caracola
per exemple i fer via fins el castell del papa Luna. 

I l'altre turisme, el de la carxofa, el cultural, el gastronòmic...
ja em sembla bonic. Em va agradar molt vore el poble ple de
gent les nits dels pinxos o que l'altre dia estigueren sense
taula els restaurants de la vora de l'auditori perquè hi havia
gent forastera que havia vingut al teatre. Però per tindre allò
que podríem anomenar turisme-turisme caldria començar per
fer un poble més agradós. 

Divendres passat vaig llegir l'article sobre «la tragèdia
vergonyosa dels refugiats sirians» de Joan Heras i ja han
passat moltes coses. Amb Europa em passa com als
personatges d'una coneguda sèria que va triomfar a TV3. Em
passa que me la imaginava més gran. Quan li dic gran ja sap
que no estic parlant de superfícies. Per cert, el seu
col·laborador parla de la vergonyant actitud del ministre
Fernández Díaz en aquesta tragèdia; no sé, podria parlar amb
Marcelo, el seu Àngel de la Guarda particular que l'ajuda a
aparcar i que se n'anara a tirar una maneta a tota aquella gent
que està patint tant. 

Els de la comissió d'experts fallers tenen raó. Sempre tiren
pel broc gros, però saben que hi ha gent que en el fons pensa
com ells. 

Sempre val la pena invertir cinc minutets a llegir les
peripècies del nostre pelegrí favorit per aqueixos mons. Jo ho
espero amb recel cada setmana. Me l'imagino tocant la gaita
allà tots geladets com a cucs, amb una neu que diu un dels
personatges que arriba al pit. Per cert, suposo que el text i les
fotos d'aquesta «última» deuen ser de Tonyo Fibla i no del
Club Natació Benicarló que és a qui se li atribueixen. 

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

text EL LECTOR
Amb L’any de l’herba sana (Onada Edicions) Josep

Usó ens torna a transportar als anys de la Guerra Civil
i de la postguerra. L’acció de la novel·la transcorre en
un xicotet poblet de l’interior de Castelló, on l’enveja,
la gelosia i la venjança desencadenarà un terrible
tragèdia. Una novel·la narrada amb un estil àgil que
va atrapant el lector a mesura que s’endinsa en la
seua lectura. Va ser guardonada amb el premi “Vila de
Puçol” 2014. Amb l’autor hem mantingut aquesta
conversa sobre la novel·la.

L’any de l’herba sana és la tercera novel·la que
escrius ambientada en la Guerra Civil i la
postguerra. Per què t’interessa tant aquest tema?

La guerra civil continua sent una part de la
nostra història de la qual en sabem molt poc.
Especialment dels episodis que ens podrien resultar més
propers, d'aquells que van succeir al nostre poble, o en
els quals hi va participar algun familiar o veí. Per tant, té
per a mi l'atractiu d'una història propera però a la vegada
desconeguda. Molt sovint m'he trobat lectors que m'han
demanat si algun episodi que apareix en alguna de les
meues novel•les va ocórrer realment tal i com el narre. O
d'altres que, a partir de la lectura m'han explicat records
de quan ells eren xiquets i que mai havien contat a ningú.
Aquest fet sempre m'ha sorprès, perquè en general, per
escriure sobre aquest període, només m'he documentat
dels fets més generals. Com per exemple, de en quines
dates passa el front per un lloc determinat. Per a la resta,
he arribat a la conclusió que les veritables forces que
mouen aquests conflictes, són sempre les mateixes a
qualsevol lloc: l'enveja, l'avarícia, la luxúria, el
ressentiment per qualsevol tema que no res a veure amb
la guerra o amb la ideologia. Al capdavall, moltes guerres
actuals pretesament religioses s'alimenten de petroli, de
diamants o de qualsevol altra matèria primera quan no ho
fan directament d'un interès per vendre armament.

I, en general, per escollir una situació extrema
com una guerra, em resulta més fàcil parlar de la civil
perquè jo encara he conegut els meus avis que la van
viure d'una manera dramàtica (en tots dos bàndols) i que
sempre han fet mans i mànigues per a no explicar res.
Era com una època fosca per la qual passà tothom però
de la qual ningú no en volia parlar. Absolutament
fascinant. I em sembla que ara, després de tants i tants
anys, ja va sent hora de tractar-la com un conflicte més,
com una ocasió qualsevol per a descriure passions de
tota mena Amb tot, encara hi ha gent que pensa que mai
se n'hauria de parlar per a no reobrir velles ferides. Però
jo pense que moltes de les ferides no estan ben tancades.
Cal parlar-ne per tal que es puguen tancar molts dols que
encara no s'han pogut tancar. 

Els personatges principals – Celestino, Vicent...- es
veuen embolicats en situacions tràgiques que
ells  no han provocat.

Molt sovint, en qualsevol conflicte, les persones
es veuen en situacions que no han provocat de cap
manera. També passa en moltes altres etapes de la vida.
Si, posem per cas, els teus amics decideixen en un
moment donat de l'adolescència abandonar els estudis,
es fa molt més difícil continuar sol, perquè en aquesta
època els amics són molt importants. O si tens un bon
mestre d'una determinada assignatura, és molt més fàcil
que t'acabes inclinant per aquella a l'hora d'anar a la
universitat. Això mateix, però molt sovint amb
conseqüències més greus, passa en una guerra. Per
exemple, viure a un poble o al poble del costat, pot
significar estar amb els uns o amb els altres. I les
persones, sempre tracten de sobreviure i d'eixir ben
parats de qualsevol situació. Per molt que t'incomode,
t'ofenga o et repugne una situació en un moment i lloc
determinats, poca gent s'enfrontarà sense armes amb
algú que vaja armat per corregir-la. Perquè si et maten ja
no tens opció de res. Sempre es tendeix a sobreviure i
esperar a veure si més endavant es pot fer alguna cosa.
Però més endavant la situació pot haver canviat molt més
i tu ja no sempre tens l'opció de rectificar. 

I tot això, sol ser provocat per un put atzar. De la
mateixa manera que perds un avió, agafes el següent vol

CONVERSA AMB JOSEP USÓ
text JOSEP MANUEL SAN ABD N
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Començar bé
Comencem per disculpar-nos pel

fet que la setmana passada us
férem una versió en imatges del
tafaners. Demanades. Òbviament
no és el nostre estil però com ja
portàvem uns quants anys que la
setmana de després de Pasqua
fèiem festa, doncs estàvem una
mica mandrosos i vam fer el nostre
Tafanews particular... aprofitant
l'absència de l'amo, l'únic d'aquesta
casa amb poder adquisitiu suficient
per regalar-se vacances cada dos
per tres quan li ix dels dallonses...
De tota manera tampoc va quedar
malament del tot, no? Una mena de
l'Euronews de la tele, amb el No
Comment, però en versió cadufera.
En fi, ha estat només una prova...
que segurament no repetirem.

Potser l'últim de falles
No han acabat d'esvanir-se del

tot els fums fallers, aquell fum
sulfurós característic de les cremaes
passades per aigua que s'enganxa a
la gola, quan primer surten els de
l'Univers Fallero a dir la seua,
criticant a mata-degolla els qui en
roda de premsa consideraven que
enguany les festes aquestes se
n'havien eixit de mare pel que fa a la

durada i altres falòries, i ara surten
uns altres demanant que també es
reduïsca la contaminació utilitzant
materials reciclats. No n'estaran fent
un gra massa entre tots? Segur que
si els de la comissió fallera universal
se n'arriben a assabentar abans
també hi hauria rèplica de la bona
per aquest fet de demanar, a través
del Change.org, unes falles...
reciclades! O reciclables? I és que,
clar, la repercussió mediàtica que ha
tingut a la xarxa ha fet trontollar tots
els esquemes d'aquest món tan
particular. Està clar que ací hi ha
moltes idees a debatre i, tal volta,
fins i tot, les essències de la mateixa
festa. I és que, clar, estem ficant una
falla de cartró pedra enfront d'una
de porexpan (aka poliestirè
expandit). L'antiguitat i el futur? Quin
dilema! Els tafaners no ens sentim
prou capacitats per dilucidar
aquesta delicada diferència de
matisos i, per això, tornem a
emplaçar els experts de l'Univers
que diguen la seua deixant de
banda prejudicis sobre el que és
contaminació o no. O és que la
música a tota paleta no seria
contaminació acústica? O les
pixarades als carrerons no són
contaminació fluvial? O l'excés de
dies amb els casals muntats no deu
comportar algun tipus de pol·lució,
ni que siga moral...? O... Les falles
són les falles! A veure si els de
l'Univers publiquen, d'una vegada,
el programa formatiu M.E.R.D.A. (us
remetem a l'Univers de La Veu 1027
on està ben explicat què volen dir
les sigles), i acabem amb aquestes
discussions semes i ensopidores.

Pagant tota la vida
Una altra vegada demanen la

gratuïtat de l'autopista. El Plenari de

l'Ajuntament  benicarlando ha tornat
ha demanar que l'AP7 deixe de ser
de pagament. Certament, no sabem
si es deuen pensar que la ciutadania
som tots una colla de beneits o que
cada dia, des que aquesta moció, o
semblant,  circula pels Plens per
aprovar-se, anem tots fumats. A
veure, des que els xafarders o
batxillers són tafaners, i d'això ja en
fa un bon grapat d'anys, hem vist
mocions com aquesta a grapats. La
majoria aprovades per unanimitat.
Ací, a Benicarló, i a un munt de
pobles de la contornada. Durant
aquests temps, a l'Estat espanyol,
que és qui té la competència per
deixar o no que l'AP7 siga gratuïta,
han manat sempre els mateixos,
quan no el PP (com ací), quan no el
PSOE (com ací), ¿i han canviat el
seu estatus? Doncs, no! I mireu que
hi ha hagut oportunitats de
cancel·lar la concessió. Però no ho
han fet. Aleshores, aquesta comèdia
de moció per què la tornem a traure
una vegada i una altra si no pensen
canviar res? Sincerament, més val
que es dediquen a governar coses
profitoses sobre les quals tinguen
alguna competència i que no ens
enganyen més amb bajanades que
saben no porten enlloc. I si no, que
ho facen més bonic, com
normalment, quan volen emfatitzar
alguna cosa li encolomen un dia al
calendari doncs, apa, per a tots els
municipis per on discorre l'autopista
marcarem al calendari, això si,
festiu... el dia mundial de la petició
d'una AP7 gratuïta! I li podem
batejar un sant, si voleu. El dia que
siga gratuïta de debò llevem la festa
i avant. Com això no succeirà mai,
almenys, tenim garantit un festiu
més: sant Innocenci Llevantí.

text LA COLLA DE TAFANERS

Esprint de dibuix
Resulta que, segons s'anunciava

l'agenda cultural de març,
s'inaugurava l'exposició del concurs
de Dibuix i Pintura el 8 d'abril. Fins
ací tot podria ser, més o menys
normal.  Doncs, també resulta que
les bases del dit concurs no es van
fer publiques fins divendres 1 d'abril.
Ep, ací la cosa ja va una mica
justeta, per no dir molt justeta, si
s'inaugurava el 8 d'abril. Ara bé, si la
cosa era abans justeta, va acabar
de fer-se encara molt, però que
molt... diríem atapeïda, quan
s'observa que el termini de
presentació de les obres s'acabava
el dimecres 6. Si la cosa d'abans era
ràpida, no diguem la decisió del jurat
que es reunia al dia següent, el 7
d'abril, per decidir ipso facto els
premiats, atés que al dia següent
s'inaugurava la presentació. Sí,
senyors, això es diu velocitat de
dibuix, de deliberació i de lliurament
de premis. Segurament devem estar
davant el concurs de dibuix més
ràpid de la història... en tots els
aspectes. Ja ens agradaria saber
quantes dibuixos es van presentar i
qui eren els que els van fer. Bé, i
també qui va ser el qui ho va
organitzar tot tan ràpid, tan ràpid,
que una mica més pinta, premia i

exposa quasi al mateix temps. No
res, com deia un tafaner, era un
Concurs Ràpid de Dibuix i Pintura.
El que passa és que se'ls va oblidar
posar-hi l'adjectiu. 

Esprint de redacció
I ficats amb concursos, un altre

que sembla haver anat pel mateix
camí ha estat el Premi de contes
Carmen Segura. No contents amb la
velocitat de presentació de les
bases anteriors, amb aquest altre
també s'han lluït. Envien la
informació el 5 d'abril i el termini
acaba el 14. Ací una miqueta més
de temps, com han d'omplir, segons
la categoria, entre 2 i 5 fulls, tenen
quatre dies més. En fi... que la bufa
els caurà! Com al dels dibuixos, ja
sabem que els nostres xiquets i
xiquetes són bons però tampoc cal
posar-los el coet al cul. Després es
queixaran que es presenta poca
gent. Doncs què volen! Algú de
l'organització podria pensar una
mica i considerar que el treball
intel·lectual, ben fet, necessita un
temps de preparació. Doncs, pel
que hem vist en aquest cas i en el
de dalt, això no ho contemplen els
organitzadors. Deuen ser la flor i
nata de la intel·lectualitat... passada!

Un nou talent literari
Per acabar i a falta de nous

lliuraments poètics per part de la
Policia Local, avui vos adjuntem un
exemple de la lliure escriptura dels
arquitectes. Veiem  un fragment
representatiu de l'estil d'un artista
local, en aquest cas la descripció
d'un edifici, i ens aturarem en els
passatges més brillants. Com ara
quan afirma que la casa serà «una
suma de cuerpos rectangulares
adosados» o quan, més endavant,
anuncia una transformació lírica
amb un llenguatge altament críptic:
«formando edifico consistente en
plata baja». Fixeu-vos en l'ús tan
marcat de les formes verbals:
l'arriscada combinació de gerundi,
present i participi de present, d'alta
volada poètica, contrasta amb la
modesta «plata baja», humil
fonament d'un edifici que, pudorós i
amb aires de displicència
protestant, farà recaure «todas las
fachadas dentro de la parcela
propiedad de los promotores». De la
segona part del text només
destacarem la transformació a què
han estat sotmesos «los cuerpos»
de la primera estrofa. En efecte, en
aquella poc suggeridora però
premonitòria «suma» de cossos ha
triomfat la passió i ara ens trobem
amb una «mezcla de cuerpos
volumétricos paralelepipédicos». Un
altre autor local que caldrà observar
amb atenció.

ve de la p gina anterior
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per tres quan li ix dels dallonses...
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malament del tot, no? Una mena de
l'Euronews de la tele, amb el No
Comment, però en versió cadufera.
En fi, ha estat només una prova...
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n'havien eixit de mare pel que fa a la
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uns altres demanant que també es
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materials reciclats. No n'estaran fent
un gra massa entre tots? Segur que
si els de la comissió fallera universal
se n'arriben a assabentar abans
també hi hauria rèplica de la bona
per aquest fet de demanar, a través
del Change.org, unes falles...
reciclades! O reciclables? I és que,
clar, la repercussió mediàtica que ha
tingut a la xarxa ha fet trontollar tots
els esquemes d'aquest món tan
particular. Està clar que ací hi ha
moltes idees a debatre i, tal volta,
fins i tot, les essències de la mateixa
festa. I és que, clar, estem ficant una
falla de cartró pedra enfront d'una
de porexpan (aka poliestirè
expandit). L'antiguitat i el futur? Quin
dilema! Els tafaners no ens sentim
prou capacitats per dilucidar
aquesta delicada diferència de
matisos i, per això, tornem a
emplaçar els experts de l'Univers
que diguen la seua deixant de
banda prejudicis sobre el que és
contaminació o no. O és que la
música a tota paleta no seria
contaminació acústica? O les
pixarades als carrerons no són
contaminació fluvial? O l'excés de
dies amb els casals muntats no deu
comportar algun tipus de pol·lució,
ni que siga moral...? O... Les falles
són les falles! A veure si els de
l'Univers publiquen, d'una vegada,
el programa formatiu M.E.R.D.A. (us
remetem a l'Univers de La Veu 1027
on està ben explicat què volen dir
les sigles), i acabem amb aquestes
discussions semes i ensopidores.

Pagant tota la vida
Una altra vegada demanen la

gratuïtat de l'autopista. El Plenari de

l'Ajuntament  benicarlando ha tornat
ha demanar que l'AP7 deixe de ser
de pagament. Certament, no sabem
si es deuen pensar que la ciutadania
som tots una colla de beneits o que
cada dia, des que aquesta moció, o
semblant,  circula pels Plens per
aprovar-se, anem tots fumats. A
veure, des que els xafarders o
batxillers són tafaners, i d'això ja en
fa un bon grapat d'anys, hem vist
mocions com aquesta a grapats. La
majoria aprovades per unanimitat.
Ací, a Benicarló, i a un munt de
pobles de la contornada. Durant
aquests temps, a l'Estat espanyol,
que és qui té la competència per
deixar o no que l'AP7 siga gratuïta,
han manat sempre els mateixos,
quan no el PP (com ací), quan no el
PSOE (com ací), ¿i han canviat el
seu estatus? Doncs, no! I mireu que
hi ha hagut oportunitats de
cancel·lar la concessió. Però no ho
han fet. Aleshores, aquesta comèdia
de moció per què la tornem a traure
una vegada i una altra si no pensen
canviar res? Sincerament, més val
que es dediquen a governar coses
profitoses sobre les quals tinguen
alguna competència i que no ens
enganyen més amb bajanades que
saben no porten enlloc. I si no, que
ho facen més bonic, com
normalment, quan volen emfatitzar
alguna cosa li encolomen un dia al
calendari doncs, apa, per a tots els
municipis per on discorre l'autopista
marcarem al calendari, això si,
festiu... el dia mundial de la petició
d'una AP7 gratuïta! I li podem
batejar un sant, si voleu. El dia que
siga gratuïta de debò llevem la festa
i avant. Com això no succeirà mai,
almenys, tenim garantit un festiu
més: sant Innocenci Llevantí.

text LA COLLA DE TAFANERS

Esprint de dibuix
Resulta que, segons s'anunciava

l'agenda cultural de març,
s'inaugurava l'exposició del concurs
de Dibuix i Pintura el 8 d'abril. Fins
ací tot podria ser, més o menys
normal.  Doncs, també resulta que
les bases del dit concurs no es van
fer publiques fins divendres 1 d'abril.
Ep, ací la cosa ja va una mica
justeta, per no dir molt justeta, si
s'inaugurava el 8 d'abril. Ara bé, si la
cosa era abans justeta, va acabar
de fer-se encara molt, però que
molt... diríem atapeïda, quan
s'observa que el termini de
presentació de les obres s'acabava
el dimecres 6. Si la cosa d'abans era
ràpida, no diguem la decisió del jurat
que es reunia al dia següent, el 7
d'abril, per decidir ipso facto els
premiats, atés que al dia següent
s'inaugurava la presentació. Sí,
senyors, això es diu velocitat de
dibuix, de deliberació i de lliurament
de premis. Segurament devem estar
davant el concurs de dibuix més
ràpid de la història... en tots els
aspectes. Ja ens agradaria saber
quantes dibuixos es van presentar i
qui eren els que els van fer. Bé, i
també qui va ser el qui ho va
organitzar tot tan ràpid, tan ràpid,
que una mica més pinta, premia i

exposa quasi al mateix temps. No
res, com deia un tafaner, era un
Concurs Ràpid de Dibuix i Pintura.
El que passa és que se'ls va oblidar
posar-hi l'adjectiu. 

Esprint de redacció
I ficats amb concursos, un altre

que sembla haver anat pel mateix
camí ha estat el Premi de contes
Carmen Segura. No contents amb la
velocitat de presentació de les
bases anteriors, amb aquest altre
també s'han lluït. Envien la
informació el 5 d'abril i el termini
acaba el 14. Ací una miqueta més
de temps, com han d'omplir, segons
la categoria, entre 2 i 5 fulls, tenen
quatre dies més. En fi... que la bufa
els caurà! Com al dels dibuixos, ja
sabem que els nostres xiquets i
xiquetes són bons però tampoc cal
posar-los el coet al cul. Després es
queixaran que es presenta poca
gent. Doncs què volen! Algú de
l'organització podria pensar una
mica i considerar que el treball
intel·lectual, ben fet, necessita un
temps de preparació. Doncs, pel
que hem vist en aquest cas i en el
de dalt, això no ho contemplen els
organitzadors. Deuen ser la flor i
nata de la intel·lectualitat... passada!

Un nou talent literari
Per acabar i a falta de nous

lliuraments poètics per part de la
Policia Local, avui vos adjuntem un
exemple de la lliure escriptura dels
arquitectes. Veiem  un fragment
representatiu de l'estil d'un artista
local, en aquest cas la descripció
d'un edifici, i ens aturarem en els
passatges més brillants. Com ara
quan afirma que la casa serà «una
suma de cuerpos rectangulares
adosados» o quan, més endavant,
anuncia una transformació lírica
amb un llenguatge altament críptic:
«formando edifico consistente en
plata baja». Fixeu-vos en l'ús tan
marcat de les formes verbals:
l'arriscada combinació de gerundi,
present i participi de present, d'alta
volada poètica, contrasta amb la
modesta «plata baja», humil
fonament d'un edifici que, pudorós i
amb aires de displicència
protestant, farà recaure «todas las
fachadas dentro de la parcela
propiedad de los promotores». De la
segona part del text només
destacarem la transformació a què
han estat sotmesos «los cuerpos»
de la primera estrofa. En efecte, en
aquella poc suggeridora però
premonitòria «suma» de cossos ha
triomfat la passió i ara ens trobem
amb una «mezcla de cuerpos
volumétricos paralelepipédicos». Un
altre autor local que caldrà observar
amb atenció.

ve de la p gina anterior
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Dediquen el tema de la setmana al turisme i es pregunten
cap on anem. És cert que el turisme és una indústria important
per aquestes contrades. Mirem per exemple Peníscola, un
poble que s'hi dedica en cos i ànima. Voldríem nosaltres ser
com Peníscola? Per mi crega's que no. Allà no se sap quan és
dilluns ni quan és diumenge; problemes per aparcar, molta
gent treballant (encara gràcies, oh magnànims empresaris!)
amb sous justets, aglameracions..., no m'acabe de fer el pes.
Però és que a l'estiu el nostre poble està molt mort. Molt. Diu
la regidora Marzà que Benicarló té un «potencial» turístic molt
gran. Jo no ho veig així. Des de fa dècades que estem posant
tot l'afany possible a enlletgir el poble. Ho fem amb
entusiasme. Perquè la nostra ciutat començara a ser
«agradable» ens hauríem de gastar molts diners a desfer
algunes de les maleses urbanístiques que s'hi han perpetrat.
En primer lloc caldria enderrocar la casa dels Collons que, a
banda del simbolisme fàl·lic que deguera tindre per als seus
promotors per deixar clar qui manava ací, és lletja, lletgíssima.
A continuació caldria que des d'on està l'estàtua del marqués
cap al nord es poguera vore la mar passejant, valga'm la
redundància, pel passeig. Caldria també que aquelles naus
industrials horroroses desaparegueren del lloc on estan. I que
a la «platja salvatge» de la mar Xica es fera una vorera ben
ampla per poder anar sense temor que et xafe un cotxe. I que
es desfera l'últim nyap que s'ha fet al Morrongo. I que
l'esmentat passeig Marítim (lloc on per cert hi ha dos centres
escolars) esdevinguera això (valga'm una altra vegada la
redundància),  un passeig i no una carretera. A partir
d'aquestes mínimes premisses podríem començar a parlar de
turisme a Benicarló.  

De tota manera, sempre ho he dit, si jo fóra turista (un
manyo, vinga), no dubtaria gens a vindre a Benicarló a passar
les meues vacances. Pots aparcar, tens llocs on anar amb la
família, no et sents angoixat per tant de transeünt, saps que a

l'hora te'n pots anar a dormir i no hi haurà cap terrassa que et
moleste, tens tots els serveis... Una meravella, escolte'm. Que
els joves volen marxa? Agarren lo cotxe de línia i se'n poden
anar a Peníscola o més al nord si ho desitgen. Que avui volem
prendre el bany a una platja més gran que les que hi ha ací i
passejar-nos per la vora de la mar? Podem anar a la Caracola
per exemple i fer via fins el castell del papa Luna. 

I l'altre turisme, el de la carxofa, el cultural, el gastronòmic...
ja em sembla bonic. Em va agradar molt vore el poble ple de
gent les nits dels pinxos o que l'altre dia estigueren sense
taula els restaurants de la vora de l'auditori perquè hi havia
gent forastera que havia vingut al teatre. Però per tindre allò
que podríem anomenar turisme-turisme caldria començar per
fer un poble més agradós. 

Divendres passat vaig llegir l'article sobre «la tragèdia
vergonyosa dels refugiats sirians» de Joan Heras i ja han
passat moltes coses. Amb Europa em passa com als
personatges d'una coneguda sèria que va triomfar a TV3. Em
passa que me la imaginava més gran. Quan li dic gran ja sap
que no estic parlant de superfícies. Per cert, el seu
col·laborador parla de la vergonyant actitud del ministre
Fernández Díaz en aquesta tragèdia; no sé, podria parlar amb
Marcelo, el seu Àngel de la Guarda particular que l'ajuda a
aparcar i que se n'anara a tirar una maneta a tota aquella gent
que està patint tant. 

Els de la comissió d'experts fallers tenen raó. Sempre tiren
pel broc gros, però saben que hi ha gent que en el fons pensa
com ells. 

Sempre val la pena invertir cinc minutets a llegir les
peripècies del nostre pelegrí favorit per aqueixos mons. Jo ho
espero amb recel cada setmana. Me l'imagino tocant la gaita
allà tots geladets com a cucs, amb una neu que diu un dels
personatges que arriba al pit. Per cert, suposo que el text i les
fotos d'aquesta «última» deuen ser de Tonyo Fibla i no del
Club Natació Benicarló que és a qui se li atribueixen. 

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

text EL LECTOR
Amb L’any de l’herba sana (Onada Edicions) Josep

Usó ens torna a transportar als anys de la Guerra Civil
i de la postguerra. L’acció de la novel·la transcorre en
un xicotet poblet de l’interior de Castelló, on l’enveja,
la gelosia i la venjança desencadenarà un terrible
tragèdia. Una novel·la narrada amb un estil àgil que
va atrapant el lector a mesura que s’endinsa en la
seua lectura. Va ser guardonada amb el premi “Vila de
Puçol” 2014. Amb l’autor hem mantingut aquesta
conversa sobre la novel·la.

L’any de l’herba sana és la tercera novel·la que
escrius ambientada en la Guerra Civil i la
postguerra. Per què t’interessa tant aquest tema?

La guerra civil continua sent una part de la
nostra història de la qual en sabem molt poc.
Especialment dels episodis que ens podrien resultar més
propers, d'aquells que van succeir al nostre poble, o en
els quals hi va participar algun familiar o veí. Per tant, té
per a mi l'atractiu d'una història propera però a la vegada
desconeguda. Molt sovint m'he trobat lectors que m'han
demanat si algun episodi que apareix en alguna de les
meues novel•les va ocórrer realment tal i com el narre. O
d'altres que, a partir de la lectura m'han explicat records
de quan ells eren xiquets i que mai havien contat a ningú.
Aquest fet sempre m'ha sorprès, perquè en general, per
escriure sobre aquest període, només m'he documentat
dels fets més generals. Com per exemple, de en quines
dates passa el front per un lloc determinat. Per a la resta,
he arribat a la conclusió que les veritables forces que
mouen aquests conflictes, són sempre les mateixes a
qualsevol lloc: l'enveja, l'avarícia, la luxúria, el
ressentiment per qualsevol tema que no res a veure amb
la guerra o amb la ideologia. Al capdavall, moltes guerres
actuals pretesament religioses s'alimenten de petroli, de
diamants o de qualsevol altra matèria primera quan no ho
fan directament d'un interès per vendre armament.

I, en general, per escollir una situació extrema
com una guerra, em resulta més fàcil parlar de la civil
perquè jo encara he conegut els meus avis que la van
viure d'una manera dramàtica (en tots dos bàndols) i que
sempre han fet mans i mànigues per a no explicar res.
Era com una època fosca per la qual passà tothom però
de la qual ningú no en volia parlar. Absolutament
fascinant. I em sembla que ara, després de tants i tants
anys, ja va sent hora de tractar-la com un conflicte més,
com una ocasió qualsevol per a descriure passions de
tota mena Amb tot, encara hi ha gent que pensa que mai
se n'hauria de parlar per a no reobrir velles ferides. Però
jo pense que moltes de les ferides no estan ben tancades.
Cal parlar-ne per tal que es puguen tancar molts dols que
encara no s'han pogut tancar. 

Els personatges principals – Celestino, Vicent...- es
veuen embolicats en situacions tràgiques que
ells  no han provocat.

Molt sovint, en qualsevol conflicte, les persones
es veuen en situacions que no han provocat de cap
manera. També passa en moltes altres etapes de la vida.
Si, posem per cas, els teus amics decideixen en un
moment donat de l'adolescència abandonar els estudis,
es fa molt més difícil continuar sol, perquè en aquesta
època els amics són molt importants. O si tens un bon
mestre d'una determinada assignatura, és molt més fàcil
que t'acabes inclinant per aquella a l'hora d'anar a la
universitat. Això mateix, però molt sovint amb
conseqüències més greus, passa en una guerra. Per
exemple, viure a un poble o al poble del costat, pot
significar estar amb els uns o amb els altres. I les
persones, sempre tracten de sobreviure i d'eixir ben
parats de qualsevol situació. Per molt que t'incomode,
t'ofenga o et repugne una situació en un moment i lloc
determinats, poca gent s'enfrontarà sense armes amb
algú que vaja armat per corregir-la. Perquè si et maten ja
no tens opció de res. Sempre es tendeix a sobreviure i
esperar a veure si més endavant es pot fer alguna cosa.
Però més endavant la situació pot haver canviat molt més
i tu ja no sempre tens l'opció de rectificar. 

I tot això, sol ser provocat per un put atzar. De la
mateixa manera que perds un avió, agafes el següent vol

CONVERSA AMB JOSEP USÓ
text JOSEP MANUEL SAN ABD N
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El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana duu
la mostra 'Memòries oblidades. Imatges de l'escultura
gòtica valenciana' a Benicarló, on podrà veure's al Mucbe
(Centre Cultural Convent de Sant Francesc) fins el pròxim
5 de juny. 

L'exposició, comisariada per l'acadèmic de Belles Arts
Arturo Zaragozá posa en valor l'escultura gòtica valenciana i
la importància que aquesta va tenir en el context europeu. Es
tracta d'una mostra itinerant organitzada pel Consorci de
Museus, i que s'ha pogut veure a València, en el Real
Monestir de Santa María de la Valldigna i que ara es troba
viatjant per la província de Castelló. A través de 33 imatges de
tres grans fotògrafs, experts en la fotografia d'objectes
arquitectònics, com són Joaquín Bérchez, Mateo Gamón i
Carlos Martínez a més de l'arxiu d'Arturo Zaragozá, l'exposició
pretén posar llum sobre elements de l'arquitectura medieval
d'extraordinari valor que han passat desapercebuts al llarg de
la història. Són escassos els estudis dedicats a aquesta
parcel·la del gòtic valencià i quasi inexistents les exposicions
realitzades sobre aquesta matèria. Aquesta és, per tant, una
exposició única que revela les últimes investigacions
realitzades entorn de l'escultura gòtica valenciana, una
investigació que segons el comissari de la mostra, se centra
de moment en l'escultura realitzada en pedra, però es
continua treballant per a futures mostres sobre l'escultura en
fusta, en guix, en plata o en ferro, de no menor interès. Gran
part de la millor escultura de l'episodi gòtic valencià ha passat
fins a ara desapercebuda. En realitat, si atenem a la falta de
publicacions sembla com si aquest capítol no haguera existit.
Les raons d'aquest oblit han estat diverses. 

En algun cas ha estat la situació de les peces en llocs de
difícil accés com és el cas de les inaccessibles claus de volta
esculturals, dels elevats capitells o de les fantàstiques
gárgolas que evacuen l'aigua de les cobertes. Sens dubte ha
contribuït a això el peculiar caràcter del patrimoni medieval
valencià, freqüentment ocult per revestiments de l'edat
moderna. En altres ocasions, el desconeixement es deu a la
seua localització en àmbits particulars o militars de no fàcil
accés. En altres moments, ha estat simplement el
desconeixement de la pèrdua, o la molt deficient identificació
de les peces, com és l'obra del taller de Sant Mateu, atribuïda
equivocadament a altres episodis. Aquesta exposició pretén
donar a conèixer algunes d'aquestes obres rescatant la seua
imatge i retornant-les al lloc que mereixen en la història
artística de l'art valencià. Algunes de les fotografies que
mostra l'exposició s'han realitzat en ocasió d'obres de
restauració, utilitzant les bastides alçades a aquest efecte, i
són, per tant, irrepetibles. És el cas de les restauracions
portades a terme durant els últims anys en les esglésies de
Sant Mateu i Canet lo Roig (Castelló), Gandia, o en la catedral
de València. Per a l'exposició, també s'ha comptat amb les
facilitats concedides en l'antic monestir de San Jerónimo de
Cotalba o de Santa María de l'El Puig. Davant les dificultats

per a constatar l'autoria de cadascuna de les peces, les obres
s'han catalogat per tallers i, d'aquesta manera, s'exhibeixen de
forma cronològica i se centren en tres arguments que
s'associen a personalitats o moments històrics rellevants de la
història valenciana. Dues d'ells succeeixen durant la segona
meitat del segle XIV: el taller del bisbe, en la catedral de
València, i el taller de Sant Mateu, en el Maestrat de Montesa,
del que es poden veure imatges dels retaules de pedra de la
Trinitat, de sant Miquel, i de sant Pere a Sant Mateu o el
sepulcre d'Arnau Vilanova del Museu de Belles Arts de
València. El tercer moment transcorre a finals del segle XV,
època en la qual la família Borja adquireix notable
importància; la catedral de València, la col·legiata de Gandia i
el monestir de San Jerónimo de Cotalba adquireixen singular
protagonisme. Les imatges també assenyalen les estretes
relacions de l'escultura amb les arts congèneres coetànies,
així com el contacte amb altres capítols europeus.

ESCULTURA VALENCIANA AL MUCBE

text REDACCI 
i t'estalvies un accident aeri. O te'l trobes, que tot pot
passar. Molts dels personatges de L'any de l'herba
sanasón víctimes d'aquest atzar. I després, només
tracten de continuar endavant amb la seua vida, per difícil
que els resulte.

Com en una altra novel·la teua, La senda llarga, ací
també trobem un capellà molt allunyat de les
virtuts del cristianisme.

Els capellans sempre han segut persones molt
poderoses, a Espanya. Molt més que a qualsevol altre
país que jo conega. Probablement, el seu poder és
excessiu. I les seues opinions molt respectades, fins i tot
en àmbits en els quals la seua autoritat no hauria d'existir.
Per exemple, en ciència. Recordem que les pressions de
l'Església van estroncar un bon temps les investigacions
sobre cèl·lules mare, quan ja s'albirava que eren una via
nova i poderosa per millorar el tractament de moltes
malalties.

D'altra banda, els capellans catòlics tenen una
vida molt incompleta. El seu celibat forçós els obliga a uns
esforços molt difícils de mantindre. No hem d'oblidar que,
al capdavall, són homes. I aquest celibat els obliga a no
tindre mai una família pròpia ni fills. Sembla ser que un
dels motius fonamentals pels quals es manté aquesta
situació és per a que la Institució herete els seus bens a
la mort del mossèn. 

Però una persona molt privada d'afecte, sovint
desenvolupa actituds que el compensen d'una manera o
altra. I n'hi ha que es dediquen a acumular riqueses
“terrenals” (sovint influint per tal que l'Església siga
l'hereva dels bens d'alguns devots); d'altres, incapaços
de suportar l'absència de sexe en la seua vida, cauen en
pràctiques terribles, com la pedofília, que malauradament
sembla molt estesa entre el clergat. 

En qualsevol cas, una persona que molt sovint
pateix alguna mena de complexos i fortes mancances
afectives, dotada a més a més d'una indiscutible i
indiscutida autoritat, sol resultar un personatge literari
molt atractiu. 

Un cas particular és Evaristo Clausell, el
personatge del capellà de La senda llarga. Aquell és una
mala persona que es fa capellà per tal de no haver de
treballar com la resta dels joves de la seua generació. 

Creus que la restauració de la democràcia no ha fet
justícia al profund patiment de persones com
Virtudes?

Rotundament, no. Hi ha una dada terrible però
que és certa. L'Estat Espanyol és, al darrere de
Cambodja, el segon país del món que més fosses
comunes té. Després de tot el que ha passat a Europa en
els darrers setanta anys, la fossa comuna més gran de
tota Europa està al cementeri de València; es calcula que

allà hi ha prop de vint-i-vuit mil morts soterrats. I el dol per
qualsevol desgràcia, per terrible que siga, s'acaba
tancant. Qualsevol mort, per terrible, desgraciada i fora
de lloc que estiga, acaba per esvair-se. És allò que els
vells anomenen “una pena morta”. Sens dubte, la pitjor de
totes és la mort d'un fill, però fins i tot aquesta, les mares
l'acaben assumint (no superant). 

Però el problema és que des de la mort de
Franco fins avui mateix, no s'ha posat en marxa cap
projecte seriós per tal de treure tots els morts de les
seues fosses. I aquests morts no són una  pena morta.
Resta pendent el fet que puguen “reposar en pau”.
Quelcom tan senzill com recollir les seues restes i deixar-
les juntament amb les d'aquells als qui van estimar.
Encara ara, hi ha molts vells que demanen poder soterrar
els seus parents que foren assassinats en plena guerra o
després i que jeuen soterrats a la vora de camins o al mig
d'algun bancal. 

Em resulta terrible la insensibilitat d'un poder
que nega a una persona, tants anys després d'uns fets
esgarrifosos, el mínim consol de recuperar unes restes
humanes per tal que els seus descendents, senzillament
sàpiguen on estan soterrats i els puguen anar a recordar
a un lloc concret. Exactament igual com fa tothom. I
encara més que els arguments que es facen servir siguen
del tipus econòmic (quan es malbaraten tants recursos en

ve de la p gina anterior
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Una Setmana Santa de rècord en ocupació turística per
a la província de Castelló no ha servit per a revalidar les
dades de descens d'atur registrats l'any passat. 

I això que les festes van caure en 2015 entre els mesos de
març i abril, pel que els efectes positius per a l'ocupació es van
repartir entre ambdós mesos enfront del calendari de 2016,
amb una Setmana Santa els dies festius de la qual s'han
desenvolupat en exclusiva durant el mes de març. Però que
l'atur no s'haja reduït tant com l'any passat no vol dir que el
mercat laboral castellonenc no haja pres impuls gràcies a les
festes de Setmana Santa. La província de Castelló va tancar
el mes de març amb 490 desocupats menys per l'efecte de les
festes de Pasqua i afronta abril amb 50.386 aturats, segons les
dades publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Castelló redueix l'atur en un 0,96% respecte al mes anterior,
però la caiguda de l'atur és molt major respecte a fa un any. En

aquests moments, en la província hi ha un 12,39% menys de
desocupats que fa un any, el que es tradueix que 7.125
persones ja no estan buscant ocupació.

L'efecte Setmana Santa ha estat, sens dubte, l'artífex de la
reducció de l'atur al març. El sector serveis ha rebaixat l'atur
en 656 persones, el que demostra que la contractació ve de la
mà del període festiu i el repunt de la demanda del turisme. A
més, també ha baixat l'atur al març en agricultura, encara que
de forma anecdòtica, amb tan sols dues persones menys
aturades en aquesta activitat econòmica. La resta d'activitats
econòmiques suma desocupats al març. Indústria
n’’augmenta 64, mentre que el sector de la construcció
augmenta en 55 persones a la província. Finalment, el
col·lectiu sense ocupació anterior, és a dir les persones en
busca de la seua primera ocupació, també incrementa l'atur en
49 persones a Castelló. D'aquesta manera, el sector serveis
es mostra com l'única basa de reducció d'atur en el mes de
març gràcies a la temporada turística de Setmana Santa. 

BAIXA L’ATUR PER LA PASQUA
text NAT LIA SANZ

projectes que no serveixen per a res) o acusant aquestes
persones de revengistes (quan es continua mantenint
amb fons públics un lloc com el Valle de los Caidos).

Espere que aquesta situació es resoldrà més
prompte que tard. En cas contrari, les Virtudes que
continuen vives, transmetran el seu dolor i angoixa als
seus descendents i la seua pena, seguirà essent una
“pena viva”.

L’acció de la novel·la està situada en un petit poble
de l’interior de Castelló. És perquè en els pobles
xicotets estaven més arrelats els sentiments
d’enveja, gelosia i venjança que desencadenen la
tragèdia de la novel·la?

En aquest cas concret, la primera idea de la
novel·la em fou suggerida per la fotografia que apareix a
la portada. Jo la vaig veure al Facebook i amb un peu de
foto, que va resultar del tot fals, que feia referència a un
poble de l'interior de Castelló. I em va agradar la idea de
situar l'acció a un poble menut i sense nom perquè això
em permetia aprofitar les imatges, escenaris i
personatges secundaris que conec de molts dels pobles
d'aquesta zona. Al capdavall, quan es va a caminar un

diumenge per qualsevol de les serres que tenim gairebé
a tocar, s'hi veuen molts bancals, masos aïllats, ermites,
camins, barrancs i fins i tot arbres concrets, que bé han
de tindre la seua història pròpia. De manera que he
aprofitat aquesta activitat de lleure, el senderisme, per
conèixer i recordar paisatges, llocs i indrets que m'han
servit per crear alguns dels escenaris que es descriuen a
L'any de l'herba sana. 

D'altra banda els sentiments, com les passions,
són els mateixos als pobles menuts que a les ciutats.
Però a mi em resulta més atractiu parlar des d'un poble
perquè jo també ho sóc, de poble. I el que es descriu a la
novel·la té l'avantatge que està prop de Castelló; de
manera que els avantatges que ofereix,  fonamentalment
serveis, estan a tocar, mentre que l'ambient tranquil d'un
poble amb una economia eminentment agrari es podia
contraposar d'una manera colpidora amb el terrabastall
que suposa el pas d'una guerra. Una guerra que, d'altra
banda, es va apropant irremeiablement al llarg de la
història. I també m'atreia crear una atmosfera de tensió
creixent amb l'aproximació al poble de l'escenari bèl·lic.
Però torne a insistir; en realitat, les grans passions són les
mateixes a tot arreu. Tant és al poble com a la ciutat. O
ací  o allà. L'enveja, per esmentar-ne una, fa infeliç aquell
qui la pateix. I tant és on visca o on se'n vaja fugint d'ella.
El que mai acaba d'entendre l'envejós és que la seua
enveja viatja amb ell perquè en forma part d'ell mateix. 

ve de la p gina anterior

L'Ajuntament de Benicarló disposa a partir d’esta
setmana mateix d'un punt d'informació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) amb l'objectiu d'aproximar
alguns dels serveis de la universitat als estudiants de la
comarca. Ara mateix, un total de 71 estudiants del Baix
Maestrat estan matriculats a la UOC.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el regidor de
Cultura, Josep Barberà, el director de la Xarxa Territorial de la
UOC, Toni Romero, i la delegada territorial de la UOC, Teresa
Nielles, van escenificar la posada en marxa del Punt UOC, un
nou servei que ofereix l'Ajuntament de Benicarló per tal
d’aproximar alguns dels serveis de la universitat als estudiants
de la comarca i donar a conèixer tota l’oferta formativa i el
model pedagògic de la UOC als ciutadans de la zona.
Concretament, alguns dels serveis que s’oferirà als estudiants,
a banda de la informació, serà l'ús del servei de retorn de
préstec de biblioteca i l’acarament de documentació
acadèmica.

L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta de poder oferir
aquest nou servei, que «entra dins dels projectes de l'equip de
govern de donar recursos educatius als ciutadans». Miralles
ha afegit que «no ens volem quedar aquí, sinó que pensem
que és important establir una relació forta entre les dos
institucions de cara a poder oferir el màxim de serveis a la
ciutadania».

Per la seua banda, el regidor de Cultura ha destacat que
«en un moment en què molts estudiants no poden o no volen
desplaçar-se per estudiar a les universitats, és important tindre
l'oportunitat de fer-ho des de casa». «Des de l'administració -
ha dit Barberà- volem facilitar la vida als ciutadans i apropar-
los aquest servei. Ara tindrem més aprop l'única universitat
virtual on, a més, podem estudiar en valencià».

El director de la Xarxa Territorial de la UOC ha assenyalat

que «tot i que la UOC és una universitat en línia que funciona
amb les tecnologies de la informació i de la comunicació,
també té la voluntat d'estar present al territori on hi ha
estudiants i participar de la vida ciutadana. Així, podem
atendre d’una manera més personal tant els estudiants com
les persones interessades a emprendre-hi estudis. També és
una bona manera d'establir lligams amb les institucions locals
i buscar possibles col·laboracions».

Per a la delegada territorial de la UOC, Teresa Nielles, «el
Punt UOC no només donarà servei a Benicarló i comarca, sinó
també a les comarques veïnes». «L'important, ara al principi,
serà donar a conèixer la universitat i fer arribar a la població la
importància de poder estudiar a distància. Hem vingut a sumar
a altres opcions d'aprenentatges i a col·laborar amb altres
activitats». En aquest sentit, Nielles ha recordat que, el proper
28 d'abril s'ha organitzat un seminari obert a la ciutadania al
voltant del TDAH (Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat)
que tindrà lloc a Vinaròs.

Amb aquest Punt UOC de Benicarló, s'amplia la presència
territorial de la UOC al País Valencià, on actualment hi ha seu
a les ciutats de València i Vila-real i un Punt UOC a la població
de Sueca. En aquest moment, un total de 71 estudiants del
Baix Maestrat estan matriculats a la UOC, mentre que 114 ja
s'han graduat. Entre els estudiants, la majoria d'ells són de
Benicarló i Vinaròs.

Benicarló posa en marxa un punt d'informació de la UOC

text NAT LIA SANZ

 JORNADA DE PORTES OBERTES AL CEIP MARQU S DE BENICARL .
DISSABTE 16 D’ABRIL A LES 10:30 HORES

(porta de l’olivera)
De cara a la pr xima  matriculaci  per al curs 16-17

Vine a conŁixer-nos!!
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EL TEMA LOCAL

Aprofitant l'últim dia del segon trimestre van participar
en la Campanya Mulla’t amb la costa 2016, en la que el
Col·legi Públic Mestre Francesc Català de Benicarló, des
de la dècada dels 90, surt a observar i estudiar un tram de
la nostra costa i omplir un informe sobre aquest lloc. 

Així el matí del dimecres 23 de març varem deixar buida
l'escola, ja que tots els alumnes i professorat van sortir a fer
l'observació. Els alumnes d'educació infantil van anar a la Mar
Xica; primer cicle de primària va anar a la platja del Morrongo;
segon cicle al port de Benicarló i tercer cicle de primària va
anar a observar la Mar Xica fins a Surrac.

Els alumnes d'infantil van recollir petxinetes, pedretes,.... i
com no, van passar-ho molt bé tirant pedres a la mar. A les
aules després van omplir amb l'ajuda de les seues mestres els
informes d'observació. Els de primer i segon van passejar-se
per la platja i després van omplir el seu dossier. Com a
cloenda de la sortida van jugar una estona allí. En quan als
alumnes de segon cicle d'EP, després de fer-se la foto de
grup, els de 3r van observat el port pesquer i la llotja i els de
4t van observar l'esportiu.

L'alumnat de cinquè i sisè van estudiar la zona de la Mar
Xica, mesurant l'amplada de la platja, mirant la temperatura de
l'aigua, orientant-se,.. i després omplir els dossiers per grups.

Després a les aules van acabar de repassar i omplir els
fulls de les activitats, així com van comentar les impressions
que cada grup havia tingut en la visita a la zona assignada
proposant solucions als problemes mediambientals detectats.

CAMPANYA MULLA’T AMB LA COSTA 2016

text i fotos CP. Mestre Francesc Catalàcromàtica. Finalment, es realitzarà l'envernissat de protecció
de la reintegració realitzada. 

PROJECTE D'ACABATS INTERIORS 

En el cas dels acabats interiors, els treballs contemplen la
demolició de graó existent al presbiteri, recuperant el seu
nivell original, fent-lo accessible i afavorint el seu ús més
flexible com espai escènic. L'obertura de la zona de
comunicació amb el local municipal confrontant, actualment
encegat i l'obertura de comunicació del cor amb la planta
primera del Mucbe, igualment encegat en l'actualitat,
ajudaran també a l'accessibilitat de l'espai. L'adequació de
rampa d'accés al nivell d'acabat de l'església i l'alçat del
paviment del cor, en mal estat de conservació, finalitzaran
aquesta fase. En els paraments, s'aplicarà revoc decoratiu
amb morter especial de calç aèria color gris siena en
paraments verticals sanejats en la fase 1a de la intervenció.
La reintegració volumètrica d'elements molturats de guix i
escaiola en capelles i nau central i la realització d'estucats i
reparació de sòcols en presbiteri serviran per a reintegrar
volums perduts. En els sòls, es procedirà a l'anivellat  amb
morter formant base de col·locació de paviments, i al
pavimentat de nau central, presbiteri i capelles amb pedra
natural calcària de Santa Magdalena de Polpís. La neteja i
posada en valor de làpides sepulcrals i paviments enllosats
existents, amb col·locació de registres en accessos a
criptes, i el pavimentat de cor amb tarima de roure massissa,
ajudarà a completar aquest apartat dels treballs. 

En els sostres, es realitzarà el revestiment amb pintura
mineral en  les voltes reparades en la fase 1a de la
intervenció i el pintat d'encintats en nau central. Un dels
aspectes que ajudaran a la reutilització de l'espai és la
instal·lació i connexionat  d'equips de climatització, amb el

cablejat d'instal·lació elèctrica i instal·lació de quadres, i
l'execució de projecte d'il·luminació LED. A més, es
procedirà a l'equipament de la instal·lacions de seguretat
contra incendis, instal·lacions de seguretat incloent sistema
de video-vigilància i alarma antiintrusió. Finalment, es
realitzarà la instal·lació d'àudio i megafonia, incloent
equipament complet d'alta qualitat.

ve de la pàgina anterior
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ESPORTS EL TEMA

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES PINTURES 

El projecte de restauració de les pintures murals permet
conèixer de prop l'estat de conservació en el qual es troben,
gràcies a les cates que es van realitzar el 2014. Les
mateixes adverteixen que “s'ha de tenir en compte que les
dues capelles del costat de l'evangeli són les més antigues i
tenen unes policromies que no apareixen en la resta de les
capelles. En la resta de les capelles la policromia que
predomina és la del segle XIX, en les llunetes, petxines,
s'aprecia en els aixecaments realitzats el galó roig rosa
perfilat en negre emplenat amb mormolejat gris, cornises
mormolejades i bandes de frisos grocs. A més, els sòcols de
les parets eren de color ocre. El suport del que està
composta aquesta obra és el d'un morter tradicional d'arena
i calç, un dels més utilitzats i denominat segons el
aglomerant, com morter de calç. Després de l'aplicació del
morter, es va procedir a adherir una capa fina de guix cridada
arrebossat per a procedir a la tècnica pictòrica. Segons
assegura l'informe, “per les capes que s'han pogut visualitzar
es tractaria de pintura al tremp, faltant confirmar-ho per
l'analítica. Es podria assegurar, per l'anàlisi visual, que es
tracta d'un tremp de cua, ja que aquest tipus de pintura té un
acabat mat com és el cas que ens ocupa”. Cal tenir en
compte que s'han arribat a identificar, en algunes zones, fins
a sis capes pictòriques, però sembla que totes corresponen
a tremp intercalat amb capes de preparació. Una altra de les
capes pictòriques que s'ha detectat és una capa de esgrafiat.
L'església de Sant Francesc de Benicarló, actualment està
coberta per una capa de pintura grisa i es troba en un estat
deficient de conservació. Produït, principalment, pels danys
que existien en les cobertes, que són les que van provocar
els problemes de filtració d'aigua i de condensació d'humitat.

Aquestes filtracions van provocar la disgregació, descohesió
i arenització del morter, en algunes de les zones per efecte
de la humitat i formació de solució salina, sobretot en els
panells que coincideixen amb l'exterior, i en conseqüència
van anul·lar les propietats sustentant d'aquest. El resultat
d'aquesta disgregació és la separació dels diferents estrats,
podent-se observar en alguna zona com apareix el mur, el
revoc, la capa de guix o arrebossat i la pel·lícula pictòrica
d'altres èpoques. Un altre dels factors que ha contribuït en
gran mesura a la degradació de la policromia, ha estat la
humitat relativa. Per ser una zona pròxima al mar aquesta
humitat és relativament alta (pràcticament un 90%) i quasi
mai s'aconsegueix una humitat adequada perquè l'obra
estiga en perfecte estat, ja que la humitat ambiental no
hauria de superar un 30%. En l'actualitat i gràcies als treballs
de la primera fase, estan resoltes les causes d'alteració que
van provocar aquestes greus deterioracions. A més cal tenir
en compte també l'incendi que va patir l'església fa trenta
anys. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LES PINTURES
MURALS 

El projecte de restauració, que serà supervisat per tècnics
de la conselleria, marca que la neteja es portarà a terme
mitjançant aspiració i amb ajuda d'unes brotxes suaus. El
segon pas anirà encaminat a la fixació de la capa pictòrica.
La fixació del morter i la consolidació del mateix, anirà
encaminat a pal·liar la separació que hi ha entre les diferents
capes d'arrebossat. Per a la neteja de la pel·lícula pictòrica,
s'utilitzaran mitjans físics i químics, que seran determinats
per les proves de neteja que es facen quan es trobe la capa
de la pintura original. Posteriorment, Es realitzarà l'estucat
de llacunes amb estucs especialitzats per a interior que
faciliten l'acabat correcte per a la posterior reintegració

ve de la pàgina anterior

El cap de setmana passat es
van disputar les finals del X ITF
Junior en les instal·lacions del
Club Tennis Benicarló.

En la pista central, després d'un
partit amb molta lluita, amb les dues
jugadores sempre en el fons, i en el
duel hispà, es va imposar Eva
Guerrero a Cristina Bucsa per 6-1 i 6-
4. En la pista dos es va jugar la final
masculina amb un primer set molt
igualat que guanyà l'alemany Nicola
Kunh al francès Elliot Bencherit per 6-
4. En el segon set el francès va
desaparèixer prompte del partit i
l'alemany guanyà amb facilitat per 6-0.
Després d'açò es va realitzar el
lliurament de trofeus per part del regidor d'Esports, Carlos
Flos, i el president de la Federació Valenciana, Antonio
Martínez.

Finals de dobles

També es van disputar les finals de dobles on les parelles
Paula Arias (Espanya) i Olga Danilovic (Sèrbia) van guanyar a
Cristina Bucsa (Espanya) i Francesc Jones (Anglaterra), per
7-6 (7-1) i 6-4; mentre que en la final masculina es van
enfrontar quatre jugadors espanyols, imposant-se Jan
Pallares i Albert Roglan a Javier Barranco i Alejandro
Davidovich per 6-4 i 6-3. Després d'açò es va procedir al
lliurament de trofeus, per part del diputat provincial d'Esports,
Luís Martínez i el regidor Carlos Flos. 

En la final masculina van començar molt bé Barranco i
Davidovic, que es van col·locar amb 4-1 en el primer set, però

Pallares i Roblan reacciona molt bé per a guanyar el primer
set per 6-4. En el segon bon començament dels campions que
van guanyar els dos primers punts, una reacció dels seus
rivals els va donar avantatge per 3-2, però sense continuïtat,
ja que van veure com els seus rivals encadenaven quatre jocs
consecutius per a guanyar el segon i partit per 6-4.

En la final femenina també va haver-hi alts i baixos en el
marcador, però a meitat del set a l'empat a quatre li va seguir
a cinc i després a sis, per la qual cosa es va haver de dirimir
el set per la mort sobtada, anotant-se Arias i Danilovic la
primera mànega per 7-6 (7-1 en el desempat). La igualtat va
seguir en el segon, amb sengles trencaments de servei i de
nou es va arribar a l'empat a quatre, però en aquesta ocasió
les guanyadores van aconseguir trencar el servei dels seus
rivals i van certificar la victòria guanyant el seu.

Tennis: Eva Guerrero i Nicola Kuhn 
guanyadors individuals del 10é ITF Júnior de Benicarló

text i fotos VICENT FERRER
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EL TEMA ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació les obres
de restauració de les pintures murals de la capella de
l'antic convent de Sant Francesc. En total, 171.347 €
encaminats als treballs integrals de recuperació de les
pintures que queden en les sis capelles laterals i el
baptisteri.

El temps d'execució de la intervenció seria de vuit mesos
i comptaria amb un equip de quatre restauradors. A més, el
consistori també ha tret a licitació l'execució de la 2a fase de
les obres d'acabats interiors de l'Església. El pressupost
màxim de licitació de l'obra objecte de la present
contractació, sense incloure l'IVA (21%) ascendeix a
279.463,75 euros, a la baixa. Els treballs van encaminats a
finalitzar les obres de recuperació de l'antic convent de Sant
Francesc, un edifici fundat en 1578 per Fra Cristóbal de la
Plaza. L'organització general de l'edifici girava al voltant d'un
menut claustre central construït totalment amb rajola
revocada amb morter i calç, amb simples pilastres
quadrades, arcs de mig punt i algunes motlures.

En el segle XVIII, el Convent es va reformar i va ser
reestructurat per a poder elevar una planta més i construir
les columnes. Aquestes reformes es deuen al creixement de
la comunitat, que va arribar a comptar amb cinquanta
religiosos. La façana de l'església és barroca, de 1791, i no
correspon a l'arquitectura originària del segle XVI. Com a
conseqüència de la Desamortització de Mendizábal, en
1835, l'ordre franciscana va desaparèixer de forma definitiva
a Benicarló. El 1843, l'Ajuntament de Benicarló va sol·licitar
l'edifici per a remodelar-lo i acollir les escoles públiques de
grau elemental, sent la Casa de l'Educació fins el 1919.
Després, de forma provisional, el Convent es va utilitzar com
Hospital de la Caritat, per a acollir als pobres i malalts de
l'epidèmia del còlera de 1885. Des de 1923 fins a 1973,
l'edifici va ser caserna de la Guàrdia Civil i, posteriorment, va
ser utilitzat com dependències municipals i magatzem.
Finalment, després de més d'una dècada de restauracions
portades a terme per l'Escola Taller, el Convent de Sant
Francesc és declarat Bé d'Interès Cultural (BIC), mitjançant
Decret 169/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel qual
s'inclou en la Secció Primera de l'Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià. 

ARRIBEN LES OBRES FINALS DEL CONVENT DE SANT FRANCESC

textREDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar una nova prova de
l'Open de BTT de la Comunitat València, en la població de
Cortes de Pallars amb representació del Club Ciclista
Deportes Balaguer i el bon debut en competició d'Eva
González, en la categoria aleví proclamant-se vencedora
en fèmines.

Després va córrer el seu germà Alex González, en la
categoria júnior on va pujar un esglaó més eal podi, quedant
en segona posició i retallant punts als primers de la general.
Amb açò estem veient que el Club Ciclista Deportes Balaguer
de Benicarló dona suport als corredors, en cadascuna de les
disciplines del ciclisme. Les pròximes proves seran el dissabte
9 en Navalón i el diumenge 10 a Aiora.

Ciclisme:L'aleví Eva González guanya la BTT disputada a Cortes de Pallars

text i fotos VICENT FERRER

Molt positiva ha resultat
l'última jornada dels equips del
Futbol Sala Benicarló
Promeses. 

El sènior A se va imposar amb
claredat al Borriol per 10-2; el
sènior B empatava a cinc gols
amb el Sant Joan de Moro;
l'equip infantil va guanyar en la
pista de l'Auto Real per 4-1;
finalment el Cadet va cedir un
empat a tres gols a casa davant
La Unión A.

Bona jornada dels equips del Futbol Sala Benicarló promeses

text i foto VICENT FERRER
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Que ningú no es pense que la setmana passada no vaig fer
res perquè no va aparèixer la meua crònica omplint aquesta
pàgina. Reconec que vaig estar molt ocupat recuperant-me de
la setmana d’intensa passió que vaig viure en el sí de la meua
família i de la meua llar. Vaig tocar el bombo com un possés,
com un descosit. Aquella pell va rebre molta estopa, però em
va assaltar un dubte: qui rep i qui dona? Dona la maça i rep la
pell? Es torna la pell i qui realment rep és la maça? Aquest
dubte em va tenir pensant al llarg de tots i cadascun dels minut
que vaig estar fotent-li de debò, llançant el meu braç des de
més alt del meu cap fins a la pell del bombo. També em va
ensenyar un home molt experimentat que queda molt bé soltar
la maça quan la mà es troba a punt més alt del seu recorregut,
i tornar-la a agafar de la mateixa manera que fan els dels salts
amb moto quan, en ple vol, solten les mans i peus de la
mateixa i després, volant, la tornen a agafar. També vaig estar
pensant nous ritmes i combinacions harmòniques entre tabals
i bombos, així com diferents maneres de combinar els cops de
massa i fer-ne alguna amb lo mànec. Ja aniré assajant i
proposant idees al meu cap de colla, que ell si que en sap.

Però ara he de demostrar la meua professionalitat i centrar-
me en allò que interessa als lectors d’aquesta secció
d’aquesta gran publicació, i que no és una altra que la crònica
del partit que el meu estimat CDB va jugar diumenge al matí
al camp anomenat San Ramón, de la ciutat que comparteix
sortida de l’autopista amb Massalfassar. Efectivament, el
nostre equip s’enfrontava a l’Albuixec, que en tota la lliga
només havia perdut cinc partits i que ens portava tres punts de
diferència. Com a gairebé tots els camps de la categoria, amb
una minsa assistència d’espectadors, que a dures penes
arribaven als cinquanta mal comptats. 

Vam començar bé, jugant amb certa comoditat fins que
amb una jugada de molt mala sort per a nosaltres, ens van
marcar el seu gol. La veritat ´s que tampoc no van fer gran
cosa com per a merèixer aquest premi, però ja se sap que el
futbol és una caixa de sorpreses. Llavors, i com tothom
esperava, als quaranta cinc minuts va arribar la mitja part, que
no va sorprendre a ningú. A la segona part els nostres van
sortit a buscar l’empat, que va arribar en una magnífica jugada
de Monterde que, amb l’esquerra, va definir amb molta
potencia i col·locació. Gran gol i molt merescut. Però els
nostre no es van conformar i van buscar la victòria, que va
estar apunt d’arribar el la darrera jugada del partit, quan
Gonzalo va rematar desviat quan estava pràcticament sol
davant del porter. Però l’empat és un gran resultat que ens
manté als llocs tranquils de la classificació i aquest punt ens
sap a glòria.

La nota destacada de la jornada va ser la presència de sis
jugadors de l’equip juvenil, quatre dels quals van sortir de
titulars i dos a la segona part. Això confirma que la línia que
està portant el nostre equip és la correcta. Anar nodrint-se de
jugadors de la pedrera, i no embolicar-se en fantasies ni
castells enlaire que només porten deutes, conflictes i, al final,
anar arrossegant-se pels camps donant una mala imatge. Per
suposat que no posaré cap exemple.

El proper partit serà diumenge, a partir de les quatre i mitja
davant el Benicàssim, al que portem conc punts d’avantatge.
Una victòria davant aquest rival ens allunyaria d’ell i seria un
dels nostres perseguidors que ens trauríem del damunt, i ens
asseguraríem la permanència quasi matemàticament.
Esperem que així siga. Hi ha alguns jugadors sancionats per
acumulació d’amonestacions, ja que l’àrbitre d’aquest
diumenge es veu que tenia la mà fluixa i es va dedicar a allò
que fan la majoria dels àrbitres, a fer-se al xulo i tirar mà de les
cartolines. Fins i tot va expulsar el nostre segon entrenador
perquè li va protestar amb els braços estesos. Què hi farem! 

La foto és dels sis juvenils que van anar convocats amb el
primer equip.

UN PUNTET D’OR

text VICENT T. PERIS
Un còmic sexistaPer Xavi Burriel

EL CÒMIC
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Restaurar amb seny

Al 2005 obria portes l’antic Convent de Sant Francesc,
reconvertit en Museu de la Ciutat de Benicarló. Benicarló
aconseguia  després de més d’una dècada de treballs, i
gràcies a la persistència de mes d’un, que l’espai monàstic
es rehabilitara per a convertir-se en espai cultural de
referència comarcal, i fins i tot, provincial. Restava per
recuperar, però, la capella del convent, un dels espais que
mes ha sofert el pas del temps. I de criteris de restauració
que no han estat del tot clars ni massa ortodoxos.

Cal recordar que durant la primera fase de la recuperació
de l’espai interior es van trobar làpides funeràries que ens

parlaven d’un passat molt més ric del que pensàvem.  Les
obres van tindre un informe de conselleria en contra, que
sostenia que no s’havia fet el treball de recuperació de les
lloses de forma correcta. Les pintures de la nau central
també desaparegueren, tot i que ens van voler fer creure
que no hi havia res. Sort que les fotos recorden el contrari i
ens serveixen per demostrar allò que es va perdre per
sempre.

Ara, amb un complet projecte, s’emprendrà la segona
fase amb dos vessants ben diferenciades: d’una part les
pintures murals que encara queden a les capelles laterals i
d’altra, la recuperació de l’espai. Per a subvencionar les
obres, l’1'5 % cultural provinent del ministeri que algú va
tindre a bé demanar. La resta, sortirà de les arques
municipals, que també va reservar dinerets per fer els
treballs. El projecte és molt clar pel que fa al que s'ha de fer.
Ara, el problema en el cas de les pintures és que  només
s’han fet cates i falta per saber què és el que realment hi ha
pintat a les parets de la capella.

Tant de bo els criteris de restauració, ara si, estiguen clars
i no tornem a anar-nos-en per les branques com en anteriors
ocasions. Estarem pendents... que ja hem perdut prou. 
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2 D-LINK ZARAGOZA: Iván, Adri Ortego, Víctor Tejel,
Retamar, Jorge Santos; cinc inicial; Nano Modrego, Caio
Alves, Richi Felipe, José Carlos,

6 PEÑISCOLA REHABMEDIC: Gonzalo, Carlinhos,
Michel, Eric Martel, Juan Carlos; cinc inicial; Yeray, Javi
Alonso, Fran Conde, Josiko, Asensio, 

ÀRBITRES: Martínez Segovia (Castella-La Manxa) i
Urdanoz Apezteguía (Navarra). Targeta groga para: Jorge
Santos, Richi Felipe, Carlinhos, Juan Carlos, Víctor Tejel,
Yeray, Retamar, Asensio i Michel. Victor Tejel fou expulsat per
doble groga (min. 30).

GOLS: 1-0 min. 1, Jorge Santos. 1-1 min. 2, Juan Carlos.
1-2 min. 19 Yeray. 1-3 min. 20, Juan Carlos. 1-4 min. 30, Juan
Carlos (penal). 1-5 min. 34 Javi Alonso. 2-5 min.37, Richi
Felipe. 2-6 min. 40, Josiko.

Al minut de joc golàs de Jorge Santos després de recórrer tota la
pista al que va respondre Juan Carlos per a empatar en la jugada
següent. Tot per a seguir amb major domini del Saragossa, que
intentava trencar l'empat inicial, i que a més pressionava amb força
l'eixida del Peníscola, que intentava eixir a la contra, com la de Javi
Alonso als 5 minuts, que va traure amb el peu Iván. El Peníscola va

aconseguir igualar el control i va començar a arribar amb perill, però
el meta aragonès es lluí en dues rematades seguides de Juan Carlos
als 8 minuts. Però amb el retorn del cinc inicial aragonès van
aconseguir recuperar el control, encara així era el Peníscola qui
creava més perill a la contra i el meta Iván aconseguia amb les seues
accions mantenir l'empat. Faltant 4 minuts es va lluir Gonzalo després
d'una falta treta per Nano Modrego. Va trencar l'empat Yeray de tir
creuat quan restaven 2 minuts. A la següent jugada la cinquena falta
visitant que li va costar al golejador peniscolà Juan Carlos. Va poder
empatar Victor Tejel però la seua rematada en l'últim minut la va
repel·lir el pal. Una recuperació de Michel va permetre una passada a
Juan Carlos que va marcar el tercer a 13 segons per al descans.

En la segona part el Saragossa va eixir a per totes, pressionant a
dalt, per a recuperar el més prompte possible el control de la pilota. El
pitjor per al Peníscola va ser la càrrega de faltes, 4 als 25 minuts, en
haver de forçar en defensa davant la insistència local. Per tres
vegades ho va intentar Nano Modrego, però Gonzalo va traure les
rematades. Va poder sentenciar Asensio, però de nou Iván en l'un
contra un li guanyà l'acció. En la jugada següent es va lesionar
Carlinhos en el genoll. Una preocupació més per al tècnic Carlos
Sánchez. Faltant 10 minuts Víctor Tejel va cometre penal i Juan
Carlos no va perdonar, marcant el tercer del seu compte. Després
d'aquest gol, Retamar va jugar com a porter-jugador. A 6 minuts el
saragossa va cometre la cinquena falta. Després d'açò ràpida entrada
de Josiko per l'esquerra perquè Javi Alonso rematara a gol. Richi
Felipe, sense quasi angle va retallar diferència. Yeray fallava doble
penal falant 2 minuts. I en l'últim segon Josiko va tancar el marcador.

A Saragossa el Peníscola RehabMedic goleja i segueix aspirant a jugar el play-off

text VICENT FERRER foto RUB N LOSADA

Carxofa: a totes les xiquetes i xiquets que, tot i tenir moltes més coses que fer, traient temps d'on
siga, presenten les seues obres als premis Carmen Segura i de Dibuix i Pintura, encara i la nefasta
previsió de qui ho organitza. Una mica més i ni donen temps per a presentar-les. Moltes gràcies pel
vostre esforç! Després es queixaran que hi ha poca participació.

Panissola: als responsables de traure les bases i la presentació dels premis de Dibuix i Pintura i del
Carmén Segura. Quasi es publiquen, es fan, i els donen... el mateix dia. Al primer premi li donen 5 dies
per a presentar-los, al segon uns 9-10 dies. Si senyor això es diu fer les coses com cal... ben
rematadament malament. Tot i els entrebancs que els hi fiquen, els nostres xiquets i xiquetes fan la
feina donant la tallla. Tot el contrari de qui ha de fer la feina burrocràtica que s'ha dedicat a fer l'ídem. 

CARXOFA i PANISSOLA
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El proper 24 d'abril, Benicarló acollirà la
tercera edició de la Volta a Peu de la Dona,
una cita lúdica, festiva i esportiva que
enguany s'ha obert també a la participació
dels homes. Fer visibles les dones i
promocionar la salut són els principals
objectius d'aquesta cursa.

El proper 24 d'abril, la ciutadania de
Benicarló, especialment les dones de totes
les edats i condicions, està convocada a
participar en la III Volta a Peu de la Dona, una
iniciativa de les regidories de Benestar Social
i d'Esports que els dos anys anteriors ha
tingut un gran èxit d'acollida i que enguany ha
decidit obrir les inscripcions a tots els homes
que també vulguen participar. La cursa
s'inclou dins del Circuit de Curses Populars
de Benicarló (tot i que els homes que hi
participen no podran puntuar per al circuit),
sense oblidar que un dels principals objectius
és que continue sent una activitat lúdica i
festiva.De fet, el que es pretén amb aquesta
Volta a Peu de la Dona és crear un espai on
les dones compartisquen un objectiu comú,
on es reforce la seua presència, i transmetre
aquesta unitat a la resta de ciutadans. Al
mateix temps, pel que fa a la vessant
esportiva, també es pretén animar les dones
incorporar hàbits saludables al seu dia a dia.

La regidora de Benestar Social, Marta
Escudero, i el regidor d'Esports, Carlos Flos,
han presentat conjuntament aquesta cita que
s'emmarca en les activitats previstes al
voltant del Dia Internacional de la Dona i
compta amb la participació activa de l'Associació de la Dona
i l'Associació de la Dona Llauradora, així com la col·laboració
de la Penya l'Arjup, el Club Triatló Basiliscus, el Club
d'Atletisme Baix Maestrat, la Policia Local i la Brigada
d'Obres i Serveis.

«És cert que cada vegada són més les dones que fan
esport -ha reconegut la regidora de Benestar Social-, i això
és motiu d'alegria per a tots aquells que treballem per la
igualtat de gènere. Però a pesar d'aquest increment de la
pràctica esportiva per part de les dones, la paritat encara no
és una realitat i hem de continuar reivindicant la presència de
les dones en l'àmbit esportiu».

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha explicat que
el recorregut serà de cinc quilòmetres, que transcorreran per
vies interurbanes, amb sortida i arribada des de la plaça dels
Mestres del Temple. Les inscripcions, que es podran
formalitzar fins al 18 d'abril a un preu de 5 euros i a partir del
18 d'abril a un preu de 8 euros, es poden fer via Internet a
través del portal www.hj-fitness.es o via presencial a la
Piscina Municipal, Evasión Esports, Decathlon de Vinaròs o

al CIAJ de Benicarló.La recollida de dorsals i samarretes es
farà el dia abans de la cursa de 10.00 a 13.00 hores i de
17.00 a 20.00 hores a la plaça dels Mestres del Temple.
La sortida, a les 10 hores, es farà en dos línies. Una primera
línia per a dones que vulguen recórrer el camí corrent i una
segona línia per a dones que decidisquen fer la volta
caminant. Hi haurà un punt intermedi amb avituallament
líquid i un avituallament complet en finalitzar el recorregut.

La Volta a Peu de la Dona s'obre a la participació dels homes

text i foto AJUNTAMENT DE BENICARL 




