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BENICARLÓ

Editorial

Taxistes

T
orna la polemica taxi-autobús, com l'any passat. Qui
té la raó, els taxistes demanant l'acompliment de la
normativa de tnlnsit i transport de viatgers i intentant

arribar a un consens de manera que el seu coHectiu no isca
perjudicat, o l'Ajuntament de Benicarló que suposadament

I només vol donar les máximes facilitats per als viatgers que
I arriben a la nostra estació ( i no oblidem que la immensa

I
majoria se'n van a Peniscola) encar que supose de vegades
fer la mániga ampla a les maniobres del bus (l'any passat
més d'un el vam veure sortir marxa enrere íins el passeig?

La solució probablement passa per l'apliació de totes les
normatives i sobre tot per seure a la taula i negociar amb
dues parts, que al cap i a la ti tots volem el millor per a la
nostra ci utat, o no?

25 d'abril

oIts, molts anys ja han passat des que vam perdre
allo que més estimávem i que ens identificava
com a poble amb una idiosincnicia i realitat

historica propia, els nostres furs.
Les nostres caracteristiques peculiars com a poble vans el'

tallades de soca-rel, perque un Borbó, Felip V, aixi ho va
decidir, després de guanyar la Batalla d'Almansa.

1 és que ja ho deien eIs nostres avantpasats: "quan el mal
ve d'Almansa a tothom a/cansa", aixo sí, el que no han
pogut ni podran mai és fiutar-nos l'orgull de ser vaiencians
i l' estima per la nostra terra i la nostra llengua.

Sorpreses

orpreses, pero de les agradables, seran les que troba
ran els lectors de L~ \/4<- a partir d'ara. La nostra
redacció está treballant de valent per aconseguir

donar-vos una sorpreseta amb cada entrega del nostre set
manari. Aquesta setmana encetem les entregues amb 1'es
quela per la perdua deis drets forals deis valencians.

L-- ~ . _ _ __---l
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"S 'ha de tenir en compte la
perillositat que implica pujar
més persones de les que pot
dur I'autobús amb les seues
respectives maletes, carrets,
para-soIs, canyes de pescar,
etc. ja que aquests autobusos

I "no tenen ma eters ,

Una altm de les reivindicacions deIs
taxistes bellicm'landos és que s"acomplis
ca la nonnativa vigent sobre tTallSPOIi de
viatgers, perque "també s 'ha de tenir en
compte la perillositat que implica pujar
més persones de les que pot dur 1'autobús
amb les seues _respectives maletes,
carrets, para-soIs, canyes de pescar; etc.
ja que aquests autobusos no tenen male
ters", per tant, sembla que les ilTegulari
tats són contínues i que fi.ns i tot l' any
passat l'empresa AMSA va retirar el ser
vei dos dies abans de finalitzm' el seu con
tracte i sense donar cap explicació als pas
satgers, que refiant-se dels horaris que
s'havien fet públics, alTibaven a la nost:ra
ciutat i buscaven 1'autobús a Peniscola.

En definitiva, un alt:re maldecap per a
l'equip de govem de Benicarló que els
taxistes esperen se sápiga solucionar rapi
clament i eficayment.Si més no el que
ningú pot negar de cap manera és la preo
cupació i el malestm' que estan vivint els
membres del col·1ectiu de taxistes de
Benicarló. La próxima setmmla intenta
rem posar-nos en contacte mub el sr.
Jaime Mundo, alcalde de Benicarló per
que ens faya arribar el seu punt de vista i
ens explique quines són les solucions que
preveu i quines les accions que dura a
telme per tranquil-litzar aquests protesio
nals i anibat' a una solució consensuada i
positiva per tots els afectats.

blema i que finalment, per les pressions i
mesures que els taxites van dur a tenne,
J'Ajuntament va decidir fer cas a les rei
vindicacions deis taxistes i trasllada.r la
parada de l' autobús uns 100 metres
(enfront de Ballester). ¡ segons els taxis
tes "es van acabar els problemes". Pero
ara tornen les preocupacions per a aquests
profesisonals i tornen les relmions amb
l'alcalde i les reivindicacions. L'alcalde
sembla que si, si.. _ pero encara no han
aclarit res, ja fa uns dies que no aconse
gueixen parlax amb la primera autoritat
local i estan espera.nt que la secretaria de
l'alcalde els cite proximament pero tot
ayo sembla que encara esta caldejant més
l'ambient.

Els taxistes no deixen de repetir que
estml a favor del servei d'aotubusos, pero
que es tinga en compte també al seu
col'lectiu que esta format per 8 petites
empreses familiars benicarlandes. "En
cap altra ciutat ocorre ar;o, posem per
exemple la ciutat de Valencia, on 1'auto
bús que va a 1'aeroport passa cada hora i
10 mimas, i 1'any passat 1'empresa AMSA
va posar un autobús cada 20 minuts, la
qual cosa .I'UP0.l'G més de 30 serveis dia-

"L 'any passat hi havia un
autobús cada 20 minuts, cosa
que suposa més de 30 serveis
diaris, ja que des de les 6 del
matíjins les 22, J5h. el servei
va ser ininterromput"

Aquest parquig situat al costal de I'estació i abans utilitzat per la empresa I:F,
sembla que és el ¡loe on I'equip de govern instal-Iará la parada de I'autobus

Recordem aJs nostres lectors que l'any
passat ja es va viure aouest mateix pro-

l?EDAceró

"No estem en contra que es
ja9a el servei d'autobús a
1'estació, pero no consenti
rem que es ja9a aci davant,
perque aleshores la com
petencia és deslleial"

El col-lectiu de taxistes de Benicarló
no entén per que l'equip de govern
de l' Ajuntament de Benicarló

torna a provocar la mateixa probJematica
i tensions que es van viure l'estiu passat.
Fa un mes i mig van saber que J'empresa
AMSA (autobusos Mediterráneo) tornaria
a fer el servei des de l'estació de la nostra
ciutat fins a Peníscola_ (fins aci tots d'a
cord). Pero els problemes es tomen a
repetir quan se n ' assabenten que
l' Ajuntament aprofitara l'antic parquing
de 1'empresa lFF per a utilitzar-lo com a
parada de l'autobús (aquest parquing esta
aJ costat mateix de l'estació i els taxistes
no estan d'acord amb la seua instaJ·lació).
Hem parlat amb dos deIs representants
d'aquest col·lectiu de Benicarló i ho teaen
molt dar: "no estem en contra que esfar;a
el servei d'autobús, pero no consentirem
que es far;a aeí davant, perque aleshores
la competencia és deslleial, només volem
que es desplace la seua parada lOO
meti-es".
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Que sabem de Vicent Ferrer, sant? (2)

V
icent Fener sant va naixer a
Valencia el 1350 i va morir a
Gwened-Vannes-, Bretanya el

1419. EcJesiastici escriptor. Fill d'un
notari gironí, ingressa a I'orde dominica,
i, després d'estudiar a Barcelona, Lleida i
Tolosa, fou ordenat l'any 1378. Del 1378
al 1395 residí a Valencia, on fou lector
(1385-90) i mestre de la catedra de teolo
gia de la catedral. El 1389 fou nomenat
predicador general de l'orde.

Assolí aviat una gran fama com a con
seller en totes les escales de la societat,
mall:,Trat l'oposició que Ji mostnl Nicolau
Eimeric, gran inquisidor de Catalunya
Aragó. El papa Benet xm el crida a la
COlt papal d'Avinyó i el feu confessor i
capella domestic seu (1395-99).

Les seues predicacions d'una
hahilitat excepcional, foren lllI

ciades a Valencia, on assolí les
primeres conversions impressio
nants i multitudinaries

lnflui't pel papa i per la cort de
Castella, contribuí a imposar, amb el seu
prestigi i la seva oratoria, el candidat
Ferran d'Antequera ,,] Compromís de
Casp, on fou LU1 deIs compromissaris, en
detriment del candidat catala, Jaume
d'Urgel!. Poc clesprés, davant la manca de
col·laboració del papa Benet Xlll a resol
dre el Cisma d'Occident, ¡'abandona.

És fama que arreu 'predica en
valencia davant multituds que
el comprenien-per la simili
tud de llur parla, excepte a
Bretanya- i en restaven edi
ficades

Intervingué en les negociacions per a
posar telme al cisma. Les seues predica
cions d'una habilitat excepcional, foren
in.iciades a Valencia, on assolí les prime
res conversionsimpressionants i multitu
dinal1eS. Del 1412 al 1416 es dedica molt
especialment a la conversió de jueus-i
també de sarraüls-, que eren obJigats a
assistir als seus sennons. La seua tasca
missionera i predicadora s'illtensifica a
partir del 1399, i continua fíns a la seva
mort. Travessa diverses vegades els
Paisos Catalans, en molts 110cs deIs quals
encara és viva la tradició del seu paso

Del 1412 al 1416 es dedica
molt especialment a la con
versió de jueus·-i també de
sarrai'ns-, que eren obligats
a assistir als seus sermons

També féu l1args itineraris' per
Castella, fins a Galícia -segurament
visita Sant Jaume de Galícia-, i per
Franc;a, fins a la Bretanya, pel
Llenguadoc i fins al nord d'Italia i de
SuIssa. És fama que anen predica en
valencia davant multituds que el compre
nien-per la similitud de l1ur parla,
excepte a Bretanya- i en restaven edifi
cades. Centenars de persones solien
acompanyar-Io, empeses i colpides per
l'abra.l1dament i ['eficacia de la seua
paraula. Les seves referencies a la fí del
món i les seves comminacions a la
penitencia resultaven summament efecti
ves; adquirí, a més, fama de taumaturgo
Entre la bigarrada muItitud que el seguia,
amb els flage1'lants i alu-es penitents, hi
havia notaris i escribes que anotaven els
Sel1110nS i en recollien, gairebé taquigrafi
cament, els passatges de particular inten
sitat persuasiva. Hom en conserva un
nombre elevat, una pmt deis quals ens ha
pervingut en catala i una altra en llatí. No

salen ésser sermons complets, S1110
només esquemes o fragmcnts més o
menys extensos; W1S pocs semblen esbos
sos dictats per en abans de pL~jm- a la
trona, pero la majoria deIs senllons cata
lans són redaccions fetes damunt les
dades rccollides directmnent pels anota
dorso Així i tot, aquests tcxts resumits i
fragmentats no poden reflectir bé la torc;a
i el to directe de I'expressió o la plastici
tat del lIenguatge de la seva oratoria.

Entre la bigarrada multitud
que el seguia, amb els fla
gel-lants i alires penitents, hi
havia notaris i escribes que
anotaven els sermons i en
recollien, gairebé taquign\fi
cament, els passatges de par
ticular intensitat persuasiva

Hom pot remarcar-hi, pero, la simpli
citat deis eximplis que hi nana, la carac
terització de les situacions i el llenguatge
deIs personatges, fet que testimonia la
vMua literaria de l'autor. Josep Sanchis i
Sivcra en publica, el 1927. els sennons
pronunciats per la quaresma del 1413 a
Valencia, i inicia una edició d'altres
Sermons (1932-34), que resta intenom
puda després del segon volum. El seu
procés de canonització fou iniciat el 1455
pel papa Calixt IlI, valencia com el!;
pero, mort aquest, la canonització no fou
feta efectiva fins el 1458, per Pius n. A
Valencia, on 110m conscrva la seva casa
natal i el seu orat0l1, és objecte d'un culte
molt viu, tant en el pla popular --h.í ha
1ll0ltS miracles dramatics dedicats a la
seva figura- com en I'escala oficial, amb
la seva declaració com a patró del País
Valencia. Festa: 5 d'abril.

RAMÓN P411ís

I Angel Gilabert Roiígllez
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J6 XiAJO BUENO

Aquesta no és la
solució!

D avant els accidents de tninsit de
les últimes setmanes a la N340
que han segat la vida d'tilles

quantes persones de la comarca, alf,'l.mes
d'eHes també de Benicarló, els alcaldes
afectats han declarat públicament que
s'han de reduir les tarifes de peatge per
als camions per tal que aquests utilitzen
més l'autopista A7 i així aconseguir
reduir l' alt índex d' accidents a la "gene
ral", i per aixó estan disposats a pressio
nar l'Administració perqué prenf,ruen les
mesures més adients.

Personalment no confio massa en les
declaracions d'aquests alcaldes, perqué
segurament només són lilla cortina de fum
més davant aquest problema, ja que mal
grat que els ajuntaments no tenen com
peténcies directes en aquest assumpte,
només ara que els morts eren coneguts i
per tant han produIt una gran consternació
i dol a les seues ciutats respectives, és
quan per a curar-se en salut els maxims
responsables polítics anuncien que es
moman per buscar alglma solució a la
greu problematica de la N340, pero no
ens enganyem, al final tot quedara en
paraules i promeses com fins ara.

Tots hamíem de recordar que des de fa
1l10lts anys la Platafonna Cívica per

1'Alliberament de la A7 del País Valencia
esta mobilitzant-se per aconseguir la total
gratuItat d'aquesta autopista, ja que esta
infrautilitzada perqué els seus llsuaris han
de pagar un deis peatges més elevats de
1'Estat Espanyol. Així tampoc esta de més
rememorar que ja a 1'any 92 el pie de
l' Ajuntament de Ben:icarló, amb 1'absten
ció del PSOE-PSPV després de la seua
cOlTesponent crítica per plantejar un tema
de "no competéncia mun:icipal", va apro
var Ulla moció presentada per la UPV on
es demanava al MOPT que rescatara la
concessió de la A7 a l'empresa Awnar
amb l' objectiu que tora gratuIta el més
aviat possible, i es facultava al mateix
temps a l'alcalde per a realitzar les ges
tions oportwles per assolir aquest objec
tiu.

la a l'any 92 el pIe de
l'Aj untament de Benicarló,
amb l'abstenció del PSOE
PSPVva aprovar una moció
presentada per la UPV on es
demanava al MOPT que res
catara la concessió de la A7
perque fora gratuYta el més
aviat possible

Per aixó aquesta problematica no ens
ve de nou a ningú i que el perill de circu
lar per la N340 és de domini públic des de
fa anys, o si no només cal recordar els
familiars, am:ics, companys, coneguts, etc

que han deixat la seua vida a l'asfalt o han
quedat malmeos a conseqüéncia d'un
accident a la N340, per un motiu o altre,
peró responsabilitat directa o indirecta
d'aquesta via de comunicació sobresatu
rada de vehicIes durant tot l' any.

Pero malgrat aquesta realitat, a l'admi
nistTació aixó no li afecta gens i per tant
segueix creuant-se de bravos perqué per
un costat no vol destinar els diners neces
saris per a rescatar abans del 2007 la A7,
malgrat que els valencians aportem al
flmcionament de l'estat els nostres impos
tos sense rebre massa a canvi; i per l'altra
banda perqué la A7 és un negoci rodó per
als seus propietaris, per aixó l'estat vol
seguir afavorint els guanys d' AU1l1ar jus
tificant-se amb l'excusa de l'abaratiment
del cost del seu peatge, encara que siga
només per a camions, i aixj augmentar-li
la concessió d'explotació per més anys.

El que esta cIar és que l' única solució
valida és la total gratuItat de la A7 tant per
a evitar agravis comparatius amb altres
autonomies com per a rellanvar l'econo
m:ia del nostre País, i aixj fins i tot 1'ad
ministració estalviaria diners, ja que no li
caldlia fer cap deis desviaments actual
ment previstos, o en projecte, de la N340
i no cal d:ir que si quan es va comenvar a
demanar aquest alliberament els polítics
s'haf,'l.wren pres una mica més seriosa
mellt l' assumpfe segurament els"Inorts no
serien tants i sobretot 110 liaUlia fet falta
obres faraóniques a la N340 com els des
viaments de Castelló, Vila-Real, Nul.les,
Santa Magdalena i fins i tot les :inútils vies
de servei de Ben:icarló, aixó sí, haUlia
sigut necessari. fer-hi més accesos a la A7.
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Primavera, temps d'intercanvi coral

---

Si fa W1S dies ens visitava la Coral
francesa "Chantemoi", procedent
de la Va]] del Loira, el passat diu

menge va ser la Coral Polifónica
Benicarlanda la que es va desplayar per a
retomar la visita de l'Orfeó Reusenc amb
motiu del Cant a les Cornarques de l'any
passat Convidats per a oferir lUl concert
dios deIs actes de la Setmana Cultural que
s'organitzen anualment a la vei"na Reus,
els cOl'alistes benicarlandos varen rebre
una calorosa acollida per part d'aquesta
prestigiada entitat que va organitzar una
visita per a mostrar-nos dmant el matí els
sel!S tresors. El concett va constar de dues
parts, lUla primera amb predomini de
repertori religiós i classic, i una segona
pmt basicm11ent populm' que va connectar
de pie m11b el públic assistent. Aquest
esdeveniment va comptar, entre d'altTes
autoritats, amb la presencia de .loan
Tortajada, Cap deIs Serveis TetTilorials
del Departament de Cultura a TmTagona,
que destaca els valors positius d'aquests

intercanvis en 1111 parlmnent adre¡;;at a
1'auditori en qualitat de benicarlando i
com a responsable cultural de la
Generalitat Catalana.

Aquest esdeveniment va
comptar amb la presencia. de
loan Tortajada, Cap deIs
Serveis Territorials del
Departament de Cultura a
Tarragona, que destaca els
valors positius d'aquests
intercanvis en un parlament
adrec;at al'auditori en qualitat
de benicarlando i com a res
ponsable cultural de la
Generalitat Catalana

En la línia d'una trobada coral inter
comm'cal, es prepara per al proper diu-

menge 5 de maig a Benicarló el VII
Aplec Coral "Cant a les Comarques". Per
sete any consecutiu i dins del XVfé Cicle
de Concerts de Primavera, que enguany
compta amb el suport de l'Organisme
Autónom de Cultura, la Coral Pohfónica
Benicarlanda reunirá a la nostra ciutat
més de 200 veus procedents de la comar-
ca del Baix Llobregat (Coral Nova de ~

Comella, Barcelona), la comarca de la
Plana Bllha (Coral del Centre d'Estudis
Musicals d'Onda), i la comarca de la
Plana Alta (Orfeó Universitari Jamne 1,
de Castelló). El Baix Maestrat estará
representada per la coral amfítnona i la
Coral Juvenil Kylix.

La Coral Polifónica
Benicarlanda reunira, el pro
per diumenge dia 5, a la 110S

tra ciutat més de 200 veus

A més del concert coral que es cele
brará a J'Auditori Municipal a les set de la
tarda, s'ha previst una jomada de con
vivencia en la qual les agrupacions parti
cipants, després de ser rebudes per les
autontats en una recepció al' Ajuntament,
visitaran el Castell de Peníscola, i partici
paran en un dinar de gemlanor al'emúta
de Sant Gregon.

Són aquestes trobades, on la di versitat
d'edat, procedencia geogTafíca o social
ens enriqueix musical i htll11anmnent, les
que acosten als pobles i els fan avallyar
cap al respecte i la toleráncia. En definiti
va fer amics per a fer cultura, i fer cultma
per afer amics.

ANNA PUJOL

v ~o només hi ha caga.llons a la séquia del GW'ugú, sinó que tot el poble está pIe de cagallons, de gossos.
V Es cert que el sel1Yol' S. alias B ja té playa a l' Ajuntmllilet?
V .La censma ha anibat de la manera més descarada a Canal 9. Prolúbir infonnal' de la manifestació multitudinaria que es va

fer el dissabte passat a Valencia per reivindicar la unitat de la llengua j I'homenatge a Ovidi Montllor, és feixisme del més pUl'.

El vostre t efon és el 7 6
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perqué hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

geréncies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)
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La presentació de Passadís va ser un exit

CYM de les il·lustracions de la benicarla~erce Espiell

REDACCJÓ

Ala sala de conferencies de la Caixa Rural es va presentar
el volum de Passadís número 13. Aquest número que
inicia la serie dedicada a l'idioma, ha comptat amb la

col'laboració de dos destacats lingüístes com són Josep Lacreu i
AveH¡ Flors.

A la presentació va assistir Avel·lí Flors i Josep Lacreu va
excusar la seua absencia. Amb lID considerable públic, Ramon
París va presentar Avel'¡¡ Flors, el qual va esbossar les línies del
text que es titula L'ús de la lIengua a I 'ambil religiós. L'autor

castellonenc va posar en relleu la divergencia que hi ha entre el
magisteri de i'església que demana l'lis de totes les Ilengües i la
praxi a les esglésies valencianes on realment la presencia de l'i
dioma és pnicticament nul·la. D'altra banda, Ramon París va
indicar quines eren les línies basiques que Josep Lacreu exposa
en el seu treba\l L 'assoliment de I 'estandard: jJroblemalica
actual. En aquest sentit es va destacar la necessitat d'una \lengua
estandard especialment per als mitjans de cOl11unicaciói els
ambits més fonnals com els academics, I'administració, etc. Es
va posar especial emfasi que per la creació de l'estándard callm
augment considerable de I'lis de I'idioma en els ambits esmen
tats.

Amb aquests dos textos es posa el dit en la
nafra d'un deIs aspectes més candents i més
importants per a la personalitat deIs valen
cians com a poble

En deI-ínitiva, l'acte va ser forya interessant perque amb
aquests dos textos es posa el dit en la nafra d'un deis aspectes
més candents i més importants per a la personalitat deis valen
cians com a poble.

L'acte va ser forya interessant perque amb
aquests dos textos es posa el dit en la nafra
d'un deIs aspectes més candents i més impor
tants per a la personalitat deIs valencians com
a poble

Cal destacar també els excel·lents dibuixos que il·lustren el
volum a canec d'una autora que destaca en el panorama de les
arts plastiques, com és la benicarlanda Merce Espiell i Jovaní.

Hem de felicitar i'Alambor per I'edició d'aquests continguts i
la cura que han tini:,'Ut en I'elecció i el disseny deis materials edi
tats.

de divendres a dilluns

• Antes y después el setmanari que més parla

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional video de boda

Pla?3 Mercado, 1 Tel. y fax 47 14 32 • 12580 Benicarló
L--.~ -'



JARDINS MUNICIPALS?

E
l mussol ha seguit amb ¡nteres els
di ferents editOlials, articles d'opi
ruó, C31tes al director, etc que han

aparegut als mitjans de comunicacíó
sobre la situació de quasi abandonament
total de places i jardins públics existents a
Benicarló.

Per aíxo el mussol, malgrat I'optímis
me deIs redactors de LA \I~ quan valora
ven positivament l'aJTarljament del jardí
de I'estació per part de la Brigada
Municipal, vol afegir-se a I'opínió de tots
aquells altres humans que reíteradament
vénen denunciant la problemiltica de mol
tes zones verdes de ]a cilltat, aíxí només
donant una ullada tots poden comprovar
com per e/emple el minso jardinet que
envolta la basseta de la Playa del Mercat
está deixat de la ma de Déu, i on no
només la neteclat brilla per la seua absen
cía sinó també la gespa, les flors, les plan
tes, etc.

També sense anar molt més lIuny d'a-

questa playa, el l11ussol ha observat que
malgrat que per falles i Pasqua es van
podar els plataners del passeig de l'esta
ció, en canvi ningú s'ha preocupat de h'au
re les males herbes que creixen als vol
tants de les seues soques i ní molt menys
ha tíngut cura d'utilitzar els espais reser
vats a les rotondes existents per a fer-hí
un menudet í agradable jardí, donant per
tant un aspecte lanlentable quan !lamia de
ser tot el contrarío

Aquest abandonament és una
conseqüencia directa de la
privatització per part de l'an
terior equip govern del PP del
servei municipal de jardineria

El mussol podria seguír nomenant
altres exemples d'abandonament de jar
díns públics, arboreda, pJaces, etc: pero
creu que seJia millor analítzar les raons
d'aquest celt rnenyspreu munícipal vers
tot allo verd de la ciutat, ara bé després de
raonar i raOllar el mussol només aniba a

mla conclusió: aquest abandonament és
una conseqüencia directa de la privatitza
ció per palt de l'anteJior equip govern del
PP del servei municipal de jardineria i que
ha portat que l'actual empresa encalTega
da de] manteniment deIs jardins de la ciu
tat bé per manca i/o endarreriment de
cobrament deIs seus serveis, bé per
impossibilitat d'abastar totes les obliga
cíons que aquest servei ha d'asslUuir a
Benicarló, bé per manca de coordinació
enh'e polítics-brigada-empresa... fa que el
manterument deIs poquets jardins no siga
el que tots els habitants del poble desít
gen.

EIs responsables municipals
han de replantetjar-se seriosa
ment la privatització d'aquest
servei en els termes actuals

Per aquest motíu el mussol creu que els
responsables municipals han de replantet
jar-se seríosament la privatitzacíó d'a
quest servei en els telmes actuals.

}.
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Quan el sofregit siga al punt podem
afegir-hi les faves tendres i un mano
llet d'herbassana fresca i ben neta

Faves ofegades
¡?'¡¡ Lo M!lN1FASSER MAJOR

En un punt intelmedi de la cocció convindria
pensar en alegrar la cassola amb una mica de botí··
farra negra trossejada per acompanyar el procés fillS
que les faves siguen ben cuites. Hem de tenir la pre
caució que no se'ns enganxen al fons de la cassolaja
que faríem Wla pasta desagraida i dificil d'empassar.

La resta són faves contades, ja que si hem triat
un producte adequat, és a dir ben tendre, el plat ens
quedara en eixe punt sucoset que ofereixen les faves
quan són primerenques. Pel contrmi, si el plat no
ens ix com cal no podrem dir fava, conscients del
nostre fracaso

Per treure faves d'olla convindria que la menja
estigués acompanyada a taula amb lm vi negre de la
Terra Alta que sempre dóna te de la seua personali
tal.

T
indr~m la Cl1ra d'agafar una bona. c.assola al:a
de fang Sl en som colla per a menJar. En
aquesta, i a foc pacient, rostirem una mica de

cansalada viada picada en t:rossets ben menuts.
Després hi podem aft:gir una cebeta trinxada, una
mica d'aH i tomata per fer lID sofregit breu i discret
que no ens destorbe l'aroma i sabor de les favetes.
Quan el sofregit siga al punt podem afegir-hi les
faves tendres i un manollet d'herbassana fresca i ben
neta. Amb l'ajut d'Wl pensament de caldo anirem
coent i sacsejant sense descans durant una llarga
estema.

La resta són faves contades,ja que si
hem triat un producte adequat, és a
dir ben tendre, el plat ens quedara en
eixe punt sucoset que ofereixen les
[aves quan són primerenques

2n Premi: 15.000 PTA i
Diploma

3r Premi: 5.000 PTA i
Diploma

1r Premi: 25.000 PTA i
Diploma

PREMIS

• Premi üoves menors de
18 anys)

10.000 PTA ¡Diploma

Cinc acessits de 1.000 PTA
i Diploma

manera, la llibertat artística,
sinó que esperem que siga
un repte a combatre, más si
és possible, en favor d'una
creativitat aplicada (tan
necessaria 3vui) per a la
millora del nostre entorno

IV CONCURS
FOTOGRÁFIC

ALAMBOR

L'Associació Cultural
Alambor convoca aquest IV
Coneurs Fotografie amb la
finalitat de posar en relleu la
problematica de les actuals
relacions entre el medi
ambient natural i el social. El
nostre desig és potenciar
I'expressió artística fotografi
ca com a instrument sensibi
lifzador del canvi de cons
ciencia socio-cultural neces
sari per a la resoludó solida
ria deis problemas globals,
des de ¡'escala local i comar
caL

Ens agradaria que una
foto, adjectivada ambiental
ment -o socialment, per des
comptat-, fóra, no única
ment bella, harmonica o
impactant, sinó que aportara,
també, alguna dada, reflexió
o relació alternativa per a la
resolució deis problemes que
evidencie.

No volem, amb aquests
límits, entrebancar, de cap

L'Assocació Cultural Alambor
convoca el

IV Concurs Fotografic

=



./6 JOSE? M SAN ABDo.N
--------_.,----

Fantasmes

E
n el daITer l1ibre de Nestor Luján,
"Els fantasmes del 1'1'ianon", un deIs
personatges que hi apareix és un

anglés, el qual adrec;;ant-se a un d'espanyoJ i
parlant de fantasmes li diu: "Ara que hi
penso, és cerf que a Espanya hi ha pocs(an
tasmes. He Ilegit el llibre sobre els fantas
mes europeus - i és una relació bastant com
pleta de la població misteriosa d'E'uropa - i

no en parla. "

EL darrer llibre de Néstor
Luján m'ha fet pensar en la
necessitat de trobar urgentment
fantasmes en la nostra comarca
com a element per a potenciar
el turisme

Aixo m 'ha fet pensar en la necessitat de
n'obar lIrgentment fantasmes en la nostra
comarca com a element per a potenciar el
turisme. Recordem que fa una vintena
d'anys, lIns sorolls estranys en lIns pisos de
Ja Avgda. deJ Marques van convocar multi
tuds i recennnent un fenomen semblant va
portar al nostre poble les cameres d' Antena
"l
J.

Benicarló compta amb uns
quants casalicis antics que
serien molt adients perque
habités un fantasma. Pero els
fantasmes més nombrosos hau
rien d'estar al castell de
Peníscola

Benicarló compta'amb W1S quants casali
cis antics que serien ,¡nolt adients perque
habités un fantasma:: Pero per suposat els
fantasmes més nombr.Qsos haurien d'estar al
castell de Peníscola, que compta 80mb unes
illStal'lacions més escaients. Convido els
magnífics histOliadors que hi ha en la nostra
comarca que estudien el tema per veure si
tenim a\gun fastasma docmnentat, i si no
se'n convoca algun de tora. Tenjr fantasmes,
com tot en aquesta vida, és qüestió de
diners.

J6 SACRA TOMAs

Domóo
més racional

El cap de Penten
Xavier Roca Ferrer
Edicions Destino

"El cap de Penteu... és el cap de tots els
que I/uiten per un món una miqueta més
racional".

A
questa definició la fa Marx
Werfel, personatge imaginari del
relat que dóna títol a un interes

sant recull de contes, escrits per un autor
que no exerceix la professió de
novel, lista, sinó la de notario

Xavier Roca Fener ha escrit
un magnífic, assossegat i so1'
prenent passeig literari, pe1'
nombrosos llocs des de la
Grecia antiga -Atenes-,
Venecia, Anglaterra... el
.Tapó, fins a Nova York

Xavier Roca Ferrer, nascut a
Barcelona el ]949, ha posat la seua ina
ginació, el seu coneixement de la len¡''l.la
i tot el seu saber historic-literari - és lli
cenciat en dret i doctor en filologia clas
sica- per escriure un magnífic, assossegat
i sorprenent passeig Iiterari per nombro
sos Ilocs des de la Grecia anriga -Atenes
Venecia, Anglatena...el Japó, fins a Nova
York. El lector és conduIt per personatges
tan il·lustres com Esquil, Judith Quiney 
filla de Shakespeare-, el comte Cario
Gozzi -literat venecia del segle XVIII-,
Amedeus Mozart, HoKusai -artistajapo
nés- entre d'altres. Aquests ens mostren
els diversos sentiments que envolten
l'home: I'enveja, l'avarícia, la vanitat...
sentiments que anibcn a desencadenar el
contlicte enn'e la raó i la irracionalitat, el
que sembla i el que éso

Pel que fa al llenguatge, hi trobem una
sintaxi molt elaborada, alhmyada d'am
bigüitats, que dóna com a resultat una
prosa flUida, i un lexic cu!te, d' una consi
derable alc;;ada.

J6 CRISTiNA GARCJA
---_._------- -~----

Ellaberint huma
d'Auster

Smoke (J 11 minuts)
1994. Director: Wayne Wang.
Guió: Paul Auster, basat en una histo
ria de Paul Auster per al New York
Times. Interprets: Harvey Keitel,
William Hmt, Stockard Channing,
Forest Whitaker.

Un xic negre entra en una tenda
de tabac de BrooJdyn.
Dissimuladament, agafa una

revista pornográfica i se l'amaga sota la
jaqueta. L'encan'egat de la tenda el crida
i el xic fuig 80mb el seu botí. L'home el
persegueix pel caner, pero aviat es
queda emera. Al tena, sembla que algu
na cosa li ha caigut al lladregot: la seua
cartera. Les fotos que troba dins Ji
treuen a l' encarregat les ganes de
denunciar el jove delinqüent. 1 es deci
deix a tornar-la.

Aquest és el comenc;;ament de "Conte
de Nadal d'Au~gie Wren", germen lite
rati d'Smoke, film dirigit per Wayne
Wang (h'l club de la bona estrella)i
amb guió de 1'escriptor PauJ Auster
(Ti'ilogia de Nova York), dividit en capí"
tols amb el nom deIs seus personatges
com a titol.

Un novel·lista -William Hurt- que
no oblida la desgraciada mort de la seua
dona emba.rassada; un home -Harvey
Keytel- que fa cada dia la mateixa 1'oto
grafia, i un adolescent -Harold
Percineu JR- que menteix sistemittica
ment, són algtUls deIs personatges que
van desfilant per aquest laberint huma
on ruferents cultures cohabiten de forma
natural. Un guió prodigós i una direcció
qualsevol cosa menys rutinaria 1'an que
els dialegs, exce]'lents, natTen una quo
tidianitat inusual, ordenant el puzzle
Imma d'una cantonada quaIsevol de
qualsevol gran ciutat

Auto Escuela
DALMAU
Miguel Dalmau Ibáñez

Ma. Dolores Bayarri Ramón

Seguros Generales
el Alcala de Xivert, 5
Te!. 471904 12580 Benicarló
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Les xifi-es, sempre fredes, no poden
ser més explicites: el 20% de la població
lTIlmdial acapara el 80% deIs recursos
que la natura ha disposat per a tots.
Mentre aquestes abismals diferencies es
mantinf,ruen, estarem lluny d'aconseguir
el progrés generalitzat de la humanitat,
que en teoria haw-ia de ser ano que ens
diferenciara com a especie.

La solidaritat amb el sud, pot signifi
car per als candidats a rebre-Ia l'uItima
esperanya, pero per als benestants que
poden practicar-la és una 0pOltunitat per
a no perdre la dignitat com a persones.

El 20% de la població mun
dial acapara el 80% deIs
recursos que la natura ha dis
posat per a tots

De la injustícia
a la solidaritat

¡6J ALV¡III ANYÓ

L a solidaritat és lUl deIs valors que
dia a dia va guanyant teneny en la
nostra societat. El creixent aug

ment d' associacions que la treballen des
de tots els seus ambits possibles, sixi
com la resposta social a les seues activi
tats i crides, ens ho con fumen.

En un món en que les desigualtats i
diferencies entre persones i pobles no
para d' augmentar, la solidaritat brolla
amb türya per a denunciar i contrarestar
aquestes injustícies.

H~A~~íUl-- . U

Trobem meravelloses foto
grafíes i iHustracions a tot
color

Tot aya ho trobarem amb un llen
guatge facil i amé, amb meravelloses
fotografies i iHustracions a tot color.

Los bosques templados
Col. Tierra Viva
Ed. S.M.

Amb aquest Uibre es pretén apro-.
fundir en el coneixement del
bosc, sobretot deIs boscos tem

plats. On són, quins cicles de vida
tenen, quins animals els habiten i aju
den a la seua conservació, quina mena
de resursos ens donen i per que estan
desapareixent tan rapidament, i el més
important, que podem fer perque aixo
no ocórrega.

Cirerer de Santa Llúcia,
cirerer de guineu,

(Prunus maha/eb)

¡6J J!VfASCLANS

A rbust d' 1 a uns 3 m d'aI9aria.
Fu!les en forma de cor, sense
pels; limbe més o menys lluent,

finament dentat, amb dents arrodonides.
Flors blanques, agrupades fent ramells;
peduncle de les tlors bastant !largo Fruits
arrodonits, de la grandaria d'un pésol,
negres a la maduritat. Florida: abril i
rnaig; fructificació: juliol i agost.
Correspon a la muntanya mi~jana i prefe
reix terrenys calcaris. Té significació
important a la roureda de roure martinenco
Falta a les iHes Balears. Submediterrani.

La solidaritat és una exigen
cia social, a la qual tots
podem aportar alguna cosa.

Fotocopies' Copies de plEmols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 475698 Benicarló

La solidaritat ha passat de ser tUl

deure moral a ser una exigencia social, a
la qual tots podem apOltar algtUla cosa.
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El Benicarló guanya el Nules
i torna a ser segon

D
esprés de la victoria
contra el Nules (3 - 1),
el Benicarló ha tomat a

recuperar el segon lloc de la
classitícació.

El Nules es va manifestar
com Lill rival incomode, apega
lós, d'aqueixos que ni fan ni dei
xen fer i potser el resultat siga
una mica exagerat per als merits
d'tms i alu·es. A la primera mitja
hora les ocasions (dues) van ser
per als forasters. El Benicarló
voJia pero no podia entrar per les
bandes, es notava que el mig del
camp era pn\cticament tot nou.
Dos minuts de fina inspiració de
Santi (que feia les passades) j de
Mmtín (que posava la piloteta
dins) van acabar amb totes les
esperances dels homes de
Montoya (aixi em penso que li
diuen a ['entrenador del Nules).

El públic té ganes de
veure futbol d'atac i
brillant i, amb el
Benicarló d'aquesta
temporada, se'n veu i
del ba

A la segona part Alberto
Ferrer va tornar a demostrar que
és lID home valent i va fer sOliir
un davanter, Lucas, per acabar
d'arrodonir la feina. El públic té
ganes de veure futbol d'atac i
brillant i, amb el Benicarló d'a
questa temporada, se'n veu i del
bo. Els nuleros pero no es van
anonsar ¡van escuryar les
diferencies; hj va haver qui es va
posar encara més nerviós del
que estava (no diré qui perque,
pobres, entre els pactes amb el
catalans i la manjfestació de dis
sabte de Valencia tenen I'esme
perdut). Sortosament Lucas va
acabar per fer el de la
tranquil·litat.

A destacar la reapari CI o
d'I1de a la segona pmt i el mag
nífic pIimer temps de David

Tena, tallant moltes pilotes i dis
tribuint bé el joc.

Com sempre, poca gent, molt
poca gent, amb menys de deu
mil dmos de tglquilla. Si seguim
aixi no acamparem i si s'ha de
jugar la promoció a Alacant no
hi hama més remei que anar-hj
fent autoestop. Per suposat que
el libro dossier ja ha passat a la
hjstoria.

Per altra banda, el Vilamar
xant no va poder passar de l' em
pat contra l'Eliana pero l'Acero
B va guanyar al camp del
Torreblanca. Ara tan soIs que
den cinc jornades i cada partit
sera una final per al BenicarlÓ.

Diumenge vinent el desplaya
ment és a Mislata i caldra asse
gurar els tres punts perque els
nostres enemics juguen a casa
contra equips facils i de cor sen
zilL El Mislata no sera un Iival
comode, esta en posició de des
cens directe i ben segw' que els
seus jugadors eixiran a per totes,
mossegant, esgarrapant i pegant
guitzes si és menester; el
Benicarló ha de fer valer la seua
superioritat i imposar la seua
personalitat sobre el ten'eny de
JOC.

Si no passa res d'ací a diu
menge, Al berto FeITer podra
comptar, per fi, amb tota la plan
tilla; CaslTo i Paquito ja s'han
refet deIs souvenirs de Sogorb;
Ilde va demostrar contra el
Nules que ja esta en fonna i
Carrillo rebra l' alta medi ca
aquesta setmana. Toquem fusta i
aguanyar.

Per cert, el Sogorb va tenir
rastre del partit de la setmana
passada i cinc jugadors i el seu
comjc entrenador van ésser san
cionats amb un pmtit. Menció a
part mereix la figUTa de la porte
ria, el conegudíssim Ponce, a qui
li han caigut quatre jomades de
suspensió. la em va rur un que
va anal' que J'arbitre havía estat
valent, ja.

lt'n El profesor Tabardillo

Diners (11) bruts

El futbol, fins i tot el de regional, té fmna de ser un
esport fon;a professionalitzat, on es menegen molts
diners. Pero hom pensa que tot aquest tráfec és sem

pre noble o lIeia!. I no, hi ha vegades, molt poques sortosa
ment, que la cosa no és així. La picaresca hi té un inesgota
ble caldo (perque ara ja es pot dir "caldo") de cultiu. EIs
contaré tan soIs algunes anecdotes, totes autentics casos
velídics.

Fa unes setmanes ja els vaig parlar de Víctor Font, l'en
trenador del Torreblanca i elel seu afer amb alguns directius
benicarlandos. Els ho acabaré d'explicar. El Benicarló juga
va a Preferent i I'ascens era inabastable; Wla conversa tri
vial entre dos directius del Benicarló i algun directiu del
Cabanes va csdevenir un escandol que va fer cÓITer rius i
rius de tinta al llarg i ample de tota la nostra estimada pren
sa provincial. Mentre els representants del nostre equip
mantenien que havia estat Llna conversa absolutament
banal, fruit deIs efiuvis d'tm bon tiberi una densa sobretau
la, I'innocent receptor de la broma en va fer un castel!. A
aquest personatge li van faltar cames i li van sobrar faldilles
per a diT qne el Benicarló volia vendre (no COfllprar, vendre)
lUl pattit. Tothom Ili va clavar dentallada i alguns elements
de la prelnsa es van ben lucrar amb el que ells sabien posi
tivament que no era més que Wla broma. Picaresca.

Una altra d'espavilats i de gent que se n'aprofita de la
bona fe deis honrats. Fa quatre temporades va apareixer per
Benicarló un element atllb una curiosa targeta de presenta
ció en que deia que era diplomat en parapsicologia, qui
romancia i no sé qUatltes coses més, una entinencia, vinga.
Aquest pillet va fer creure que era capay de fer campió el
Benjcarló tan sois fent alglmes xarrades als jugadors.
Obviament, la contraprestació consistía en un bon grapat de
bitllets per davant i... un aItre grapat en acabar la tempora
da. la poden imaginar el resultat de l'energia psicosomati
ca del personatge; el Benicarló va acabar baixatlt de cate
goria.

Més encara. Cap als setanta, va fer cap al nostre poble 1Ul

"arreglador de partits" que utilitzava un metode forya pli
mitin pero molt rendible. S 'oferia als equips interessats
com a intermediari per a la realització d'tma operació de
compra-venda de pmtits. Clat· és que cobrava una quantitat
per davant per a despeses de transport i estada. Si l'equip
¡,,'Uanyava es presentava per a cobrar la tat'ifa establerta
mentre que si l'eqLLip perdia 1'home es [eia fonedís. No cal
dir que feia les mateixes ofeItes als dos equips implicats en
el mateix pattit

De la danera que els contat'é en vaig ser víctima perso
nalment. Em [robava a casa del president quan va apareixer
un "viatjmlt" que venia clauers, pins, gones, smnarretes i
tota mena de souvenjrs. L'home ens va ensenyar tot el seu
cataleg i ens va comentar si ens interessarien aquelJs objec
tes amb el nom i rcscut del Benicarló. El president i un ser
vidor, dos infeliyos, vam dir que sí i li vam avanyar, de la
nostra butxaca, aixo sí, mil duros cadascun. Seguramellt un
dia d'aquests ens arribara LUla caixa ele gorres i cinc-cellts
cl~u~rs ;l!T'~" l'eSsl1t . e~ no~+r~ eq! íp..

m
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El Mobel Record
torna a mostrar les senes vergonyes

J4 ALEX G07.A1,80 BECIRAN

Fitxa tecnica:

Mobel Record Benicarló 57
(24+33): Montse (2), Pepita (24),
M6nica (13), Esther (5), Núria (8)
-cinc inicial-, Mar, Ana (5), Celia,
Raquel i Esther.

Mecano Cornella 78 (31+47):
Sílvia (4), Sabrina (16), Maria José
(23), Maribel (13), Busqllets (4) 
cinc inicial-, Laura (3), Roca (11),
Mari (2), Mar (5) i Eli.

AProfitant la testivitat del Dia del
Treballador, el passat dimecres es
va disputar una nova jornada del

campionat de 1aB Nacional. El Mobel
Record, que venia de perdre a Mataró, va
veure com un cop més l'equip rival era
molt superior.

La primera part va ser de cIar domini
visitant. El Benicarló va tornar a demos
trar que no ocupa l'últim lloc per casuali
tat. La detensa no flillcionava i en atac les

imprecisions es repetien constantment. La
il.lusió de ]a infatigable Núria va fer que
la diferencia tan soIs fora de 7 punts al
descalls (24-3]).

La il.lusió de la infatigable
Núria va fer que la diferencia
tan soIs fora de 7 punts al des
cans (24-31).

L'eixida de les jugadores locals des
prés de la mitja part va ser molt bona.

Anteposant el coratge a ]a qualitat, l'e
quip, liderat pels punts de Pepita, va acon
seguir un parcial de LO-2, capgirant el par
tit. L'ale6'Tia, pero, va dmar molt poc i
rapidament el Comella es va fer amb el
comandament del partit.

Un cop més e1s germans Arán
van regalar el partit amb dues
tecniques i una desqualificant

A lafi, un cop e1s germans Arán van
regalar el partit amb dues tecniques i una
desqualifícarlt, el públic va dedicar e]s
seus esforyos a esbronacar e]s arbitres. E]s
disparatats cimtics del sector més jove
envers Espósito i Merenciano van fer més
entretingut el final d'un partit sense massa
histolia.

El Mobel Record Benicarló viatja
aquest diumenge a Saragossa, on jugara el
seu penúltim partit de la temporada
envers I 'Olivar. La victoria sembla a
hores d'ara una fita gairebé impossible
pero les jugadores benicar'landes volen
acabar la seua estada a primera divisió
amb bon sabor de boca.

Canvia I'encarregat del pavelló
J4 ALEX GOZALBO f BELTluiN

•

C
arlos Martínez, ex
entrenador del c.E.
Benicarló és el nou

encarregat del Pavelló
PoliespOltiu.

Martínez esta inte
ressat en revitalitzar
la vida del bar del
pavelló, que en els
dar1'ers anys ha estat
infrautil itzat

En el concms públic cele
brat a ]'Ajuntament de
Benicarló fa unes setmanes,

. Martínf'z va 'ler el millor

postor, aconseguint aquest
carrec.

Amb un caracter fo1't
pero alhora simpatic
pot guanyar-se la
confian<;a del públic

"La trajectória dins el
basquet benicarlando i I'a
fició a I'esport en general
han estat dos de les bases
que m'han ajudat", ha dit
Martínez, que s'ha mostrat
interessat en ¡:evitalitzar la
vida del bar delpavelló, que
en ets daJTers anys ha estat
infrautilitzat. NOllS serveis,

com esmorzars' com Déu
mana i entrepans perque els
equips visitants puguen
menjar abans de tomar a
casa.

A més, el passat esportiu
de Carlos Martínez I'ajudara
a Wla millor organització
intema. La seua bona relació
amb totes les entitats fara
que e] diaIeg siga més fluit.

Amb lill caracter fort pero
alhora simpiLtic pot guanyar'
se la confianya d'un públic
que cada cap de setmana
acudeix al pavelló per gaudir
l' espOlt. Al mateix temps
que es guanyara el respecte
deIs espOltistes i usuaris.
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Improvisar
Jl:o ALl~X GOZALlJO J BELTRAN

-----~-----------------------------~------------------------------

L
'mt de fer les coses a última hora
és molt popular entre la gent de les
nostres tenes. Els estndiants ho

memoritzen tot unes hores abans deIs
examens, els polítics resalen els seus pro
blemes (o aixo creuen ells) en qüestió de
segons i les tclevisions no decideixen els
seus continguts fins que no ho fa la com
petencia.

Un cap van finalitzant les
diverses lligues pocs equips
coneixen on jugaran la tem
porada vinent. La c1assitica
ció obtinguda no significa
res, és pura ficejó. Una anec
dota

El problema apareix quan el futur
esportiu de diversos equips esta a les

mans de la improvisació de les federa
cions. Un cop van finalitzant les diverses
lligues pocs equips coneixen on jugaran
la temporada vinent. La classificació
obtinguda no significa res, és pura ficció.
Una anecdota.

Els patrocinadors són aquells
que més s'interessen per
coneixer la situació deis
eqUlps

Els minuts anteriors als últims partits
de cada temporada es convelteixen en
improvisades teltúlies entre els entTena
dorso En elles, cadascú explica les últimes
ootícies que arriben des de la Federació.
Les reestructuraciolls, els canvis de siste
ma o els plans nous tan soIs són alguns
dels tennes utilitzats per refelir-se als
projectes habituals.

Els patrocinadors són aquells que més
s'interessen per coneixer la situació deIs
equips. No ens enganyem, no és el mateix
patrocinar un club que jugará envers els
velns de la comarca que Lill altTe que viat
jara per tot l'Estat.

Com ens demostra Babe, no tots els
animals s'aparten del sentit comú. Per
aixó, de tant en tant. alguns canvis en
l'estructura de les !ligues són positius i
ajuden a dinamitzar la competició.
Desgraciadament a.yó no té massa
impOltancia ja que rany següent es tor
nara a canviar la fónnula.

L'estaca

El comportament del públic de Sogorb
enfront el C.D. Benicarló. Amb una acti
tud propia deIs grecs van increpar i agre
dir els components de !'expedició beni
carlul1da. Esperem i no desesperem.

EMISSORA MUNICIPAL SEN/CARLÓ

Benicarló

DETALLES

Bodas
COlnuniones

Bautizos
Bolsas para clllT1pJeaños

Variedad en surtidos

Dr. Ferran 10

llI1

10

Passa L~ V~

, ...
es ra

~ V~
el setmanari

no n'hi ha
d'altre

'------------~---
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Anunciar-te a LA V4<

només et costara

400 pessetes
RES

QJ
Bar Madeira

• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

Pg. Marítim, s/n MEND
(Junto a la pista deportiva)

TELEFONO
'I:f 473892 12580 Benicarló

12580
(C

E



MOT ENCREUAT Núm. 35 • pcr Tísner AGE DA CULTURAL

1 23.4 5 6 7 8910

2

1

3
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5
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11
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DJSSABTE DlA 4

HORA: 22:00

Gran cena baile AL Restaurante El Cortijo
Preselltacio de la dama, c10enda i entrega de
diplomes curs de ball de saló 95-96 de la uni
versitat popular

XVI CICLE DE CONCEUTS DEPIUMAVI\RA 96

DlUMENGE DrA 5 DE MAJG

HORA: 19:00
VlIé Cant a les Comarques (Corals)

DJSSABTE DIA 11 DE :VIAJG

HORA: 20:00
Cant d'oboe i piano

z

Horltzontals

1. Hom els consultava en casos molt complicats . Hi va
una pe sencera.

2. Exercí una autorltat tlr~nlca - Preposicló.
3. Una ela, segons Que sembla - les seves obres d'art

56n molt dlflclls de transportar.
4. Tornem-hi amb allo d'una ela - Hom el maniobra des

de la cabina - El tras més lIarg de ¡'asto
S. Tossuderia extrema.
6. Rápida, apressada - Color de carbeasa.
7. Mig afonic . Et fa ingrassar el tal6.
a. Va morir decapltat a Fes . Arrela curtes.
9. Posau·hi UlIlI ena de cos presant . Té un sentit molt

amagat.
10. Ets d'aauells aue diuen sa casa i su barca - Frare,

orador 1 po\[tlc mexicll.
11. Una de, nans . Una ve, nenes . Et fa gratar d'allo

més.
12. Hom ha aplica al paleta poc aplicat.

Verticals

1. Tenen -1 gaudaixen- una certa posició • Hi va una te.
2. Indica una obr" . Dita ridícula.
3. No es pot expressar ni amb un enter ni amb una

fracció . Una pe. si us plau.
4. Oetura en sec tata la gent que corre pel camp • Una

u. per carltat - la poma era molt más coreada de com
hauria suposat.

5. No tenen ni la más palita falta - Ara és hora de posar·
hl una efa.

6. Cor de m€lnuts - Unu aitra €lna . Vlbraeló de I'alre.
7. Una essa - Cremar Ileugerament per fora.
8. Surt en I'aptilud - Una i - Fa !lnar d'un costat a I'altre.
9. Ho hauré de fer jo mataix sense que vlllguin les ex·

cuses.
10. En posició vertical I sense corbar·se • Navegarlls mlil·

grat la forta oposlcl6.

Solucions de I'anterior:

Horitzontals: 1. Retoriques. 2. Et. Remulla. 3. Memorial. N. 4. E. U.
Atlant. 5. Mena. As. AL 6. Ordi. D. Tsf. 7. Reincoar. 1. 8. Ara. Orgíac.
9. Ral. Ferida. 10. Ir. Gasa. al'. 11. E. Ert. lena. 12. Nasa. Casos.
Verticals: 1. Rememorarien. 2. Ete. Ererar. O. 3. T. Mundial. Es. 4.
Oro. Ain. Gra. 5. Rera. Cofat. 6. Imitadores. C. 7. Quals. agra'la. 8.
Ulla Tri', Es 9 FI. f\18!'- Adono 1 . S~ntificaras

DruMJ<:NGE D[A 12 DE MAIG

HORA: 19:00
Conceli de cloenda
Illtervindran:

- Banda de Música
- Coral Polifónica Benicarlanda
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NI CREiX Ni M~l)(

f6¡ JOAN GRF-GORI ALBIOL

lEs inaudito!

Don Friolera: ¡Es inaudito!
Dofía Loreta: ¡Palabrotas, no!

Aquells quaranta anys deuen haver fet més
que ningú per la vigencia de l' esperpento

Encara tenim temps d'anar al cinema abans d'acudir al
teatre. La segona pel'\ícula de La Cuadrilla, pero, ens decep
una nlica. Matias és un titel1a que travessa una tomlenta moral
digna d'un altre Edip. L'envolten un clan de contrabandistes
ensinistrats a ensarronar la Guardia Civil i I'apassionant món
d'una parella de números exposada a nombrosos conflictes
basics. L'aventura comenya quan el protagonista, exercint de
linier, detecta LUl error arbitral i l'indica al magistrat, que es
limita a recordar-Ji qui mana en aquel1 gallinero A centenars de
kilometres de distancia, vora la mar de Galícia, un pare borrat
xo davant la televisió repeteix l'exclamació del seu fill: --
¡Esto es inaudito! A l'escena quarta de Los cuernos de Don
Friolera, per la nit, se senten les veus coleriques del coronel
de carabiners Don Pascual Astete y Sargas i de la seua senyo
ra:

Encara no és possible presenciar una nova
posada en escena de N/artes de Carnaval
sense assentir contínuament amb un somriu
re funest.

Va ser en pujar al tren que ens duria a Barcelona, al
matí. EIs viatgers formavem rula ordenada filera clavant la
pOlia en espera que acabaren de baixar els qui ja hi havien
arribat. En aixo, veig una senyora que m'avanya, ens avanya,
rabent per la dreta, ella i embalums, i, amb les orelles alyades,
se situajunt a 1'accés. Darrere meu sento: --Luisa, que pare
ce que hay que guardar landa... Ni caso L'exploradora pennet
que embarquen els dos primers viatgers de la cua i, acotant el
cap, emboma. Pocs bous he vist tossar amb tan cega fúria. De
poc que no cauen ella, maletes, bosses de plastic i demés fato.
Els estadants, 1'elms a 1'andana, canviarem rmrades complices
i algú va esmentar Almodóvar.

Al final de la funció, mentre tornavem cap a I'hotel,
Valg contemplar tot el que havia anat asslmlint en silenci
durant les quatre hores de la representació. No ho dubto gens:
si algú aItre és elnostTe conlemporani capital, aquel1 és Valle
[ndán. L'estetica de l'esperpent, la més radical avantguarda,
és tan modema que ens serveix, setanta anys després i cantat
ja el gori-gori d'aquells moviments historics, per a contemplar
i llegir el nostre devellir coHectiu. Encara no és possible pre
senciar una nova posada en escena de Marles de Carnaval,
aquelles converses entre els morts que es conten histories deis
vius, sense assentir contÍnUalnent amb un somriure funest. EIs
esperpents publicats per Valle el 1930 basteixen alhara un
retaule actualíssim de passions, actituds i maneres i un punt de
vista úmc i poderós, totalitzant, des del qual examinar-los i
examinar-nos. Abans de pujar al metro ja vaig haver compres
que les respostes havien estat pasturant tot el dia davant deIs
meus ulls verds com l'alfals.

rE
ns oblidem sovint que el temps és com el vent. ]0 me --~nitJan I~latí, ~am visltar 1'exposlció Fotograjia l
n'oblido, i em veuen anal' per la vida ignorant que el socletat a l'Espanya de Franco, una antologla deIs fotografs
garbinet que tot ho pentina de primera comunió, el espanyols i estrangers que, des d'una o altra riba, van retratar

segueix la torbisca, la mar bollint, que revoIca records i opi- el dins i el 1'ora d'un temps cauteritzat. El vast recul1 d'ins-
I njons i rebenta l'eniTellat del que pensavem comprendre. La tant:'trues ofereix, en el cataleg de la mostra, moments d'ine

marcial renglera de les causes i els efectes que ens assegura- petible encert. Són imatges d'un temps i una gent que no he
va, lIavors, es destarata i es toma invisible el toryal enfilador conegut pero que han ajudat a construir la meua memoria,
de la historia. En aquells moments, sota els nassos deIs lec- 1'espinada de la personalitat. Una nuvolada de seminaristes
tors, es multipliquen amb frulció erotica els valors de les cre- que passegen dominicals s' acara a un ratgle de xiquets espa
acions humanes que han sabut conjurar l'instant per a retenir JTacats, la Torre del Ora al fans, que piquen de mans mentre
en si 1'eten,. D'aquestes obres, en diuen classiques, pero no una sevil1aneta baIla, plena de fam i d'alegria. Un ultradreta
em feu cas: si hi busqueu, trobareu multitud de defiwcions -bigotis, gavardina, uIlera fosca~ dispara sobre un carlista
més. en un cami rural. Dues l-otografies van congelar 1'escena.

Primeres comunions, primeres turistes, primeres cames de
fusta, tresor d'ortopedia europea, s'estenen al sol de la canyó.
Autoritats civils, militars i religioses: dreta enlaire, ventruts
d'aquel1s ventres pujats i adiposos. Guardies civils que no
auiben a omplir l'unifonne, el perfil de feiTo del tricomi, la
culata alyada, el Lute emmanillat, el general Moscardó com
templant la gloria enmig de l' Alcázar assolat. Martes de
Camaval. La Santa Misión i, a l'altra pagina, els militars atu
rant la dona d'un pres polític que s'abalanya sobre el Caudillo
per lliurar-li una petició de clemencia. Una jove mare del
Sacromonte, vestida de festa, mira al cel i dóna pit a l'espe
ran¡,;a. Rostres en que veig el Ihnit de la fragilitat, la nua ten
dresa de qui no pot governar-se. Se m'acut de pensar que
aquells quaranta anys deuen haver fet més que mngú per 1a
vigencia de l'esperpent.



t
... Considerando haber perdido los reinos de Aragón y

Valencia, y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron,
faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron
como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios,
exempciones y libertades que gozaban, y que con tal liberal mano
se les habían concedido, asípor mí como por los reyes mis predece
sores, particularizándolos en esto de los demás reinos de mi
corona, y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de
Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en
los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se
añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han
hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y
considerando también que uno de los principales atributos de la
soberanía es la imposición y derogación de las leyes, las cuales con
la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría Yo
alterar aun sin los grandes y fundados motivos y circunstancias que
hoy concurren para en lo tocante a los de Aragón y Valencia: He
juzgado por conveniente, así por esto, como por mi deseo de
reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas'
mismas leyes, usos, costumbre, y tribunales, gobernándose
igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles
en todo el universo, abolir y derogar enteramente como desde
luego doy abolidos y derogados todos los referidos fueros,
privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observados en los
referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad que
éstos se reduzcan a las leyes de Casíilla y al uso, práctica y forma de
gobierno que se tiene y ha tenido en sus tribunales, sin diferencia
alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis
fidelísimos vasallos castellanos, oficios y empleos en Aragón y
Valencia de la misma manera que los aragoneses y valencianos han
de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ninguna distinción:
facilitando Yo por este medio a los castellanos motivos para que
acrediten de nuevo los afectos de mi gratitud, dispensando en ellos
los mayores premios y gracias tan merecidas de su experimentada y
acrisolada fidelidad, y dando a los aragoneses y valencianos reCÍ
procas e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitán
dolos para lo que no estaban, en medio de la gran libertad de los
fueros que gozaban antes, y ahora quedan abolidos... "
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