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Editorial

J
a han acabat les festes de Sant Antoni, i un any més no
podem dir res més que: ENHORABONA,MAJORALS [
MAJORALES!

El bon treball durant tot un any de la Confraria de Sant Antoni
de la nostra ciutat ha fet possible uns actes que han aconseguit
la parti~ipació de tots els benicarlandos. Només cal desitjar que

. en propers anys, les tradicionals "lloes" recuperen el sentit crí
tic i reivindicatiu que han de tindre i que no siguen utilitzades
amb fins propagandístics per algun "lloero" simpatitzant d'al

I gun p.arti~ ~olític en el govern. (Però bé, ja se sap, la perfecció
no eXIsteIX).

Cartes dels lectors

En el número 19 de La Veu del paSsat divendres 5 de gener apareixia dins la secció
Foto denúncia una pintada a la qual es donava per part de la redacció de La Veu una
explicació que, si bé sense conèixer el context en què es va fer la pintada, sembla la

més correcta, no reflecteix la intenció amb què el seu autor la va fer.
Per això, cOíleixedor dels motius que van impulsar en el seu moment esta mà anòni

ma i en bé de la fidelitat històrica, m'atreveixo a rectificar el que sobre esta pintada s'ha
elit.

Ens els col'legis públics de Benicarló, després de l'adveniment de la nostra benvol
guda democràcia i de la recuperació dels nostres drets com a nació, es va dur a tenne una
ferma política de recuperació lingüística que consistia en la impattició del valencià com a
assignatura obligatòria, la implantació de línies completes de valencià, mitiançant el siste
ma d'immersió i la utilització del valencià com a llengua de comunicació entre l'escola, la
seua junta directiva i la resta de la societat.

Però -lloat siga Nostre Senyor que tot ho pot- en els dauers temps va anibar a la
direcció d'un d'estos centres educatius lmajunta que va agafat, el bou per les banyes i amb
tàctiques pròpies del més aplicat dels deixebles de i'v1aquiavel va posar fi a tant de desga
vell nacionalista i antiespanyol.

Davant això el nostre benvolgut pintor, coneixedor dels fets i no trobant altre mitjà
ja que ni era mestre, ni alumne, ni pare de cap fill d'este col'legi i més donat a l'acció direc
ta que no al diàleg i negociació, va reflectir la seua opinió d'esta manera tan gràfica.

I per això el lloc al qual es fa referència al dir "aqui hi ha lTIassa jockers" no és el
conjunt del nostre país ni el total del nostre poble, sinó el barri on es troba la pintada. I el
'jocker" no és Vi.l'ente Gom'ales Usondo (sic), que també ho és de "jocker", sinó un dels
membres més destacats de la junta directiva del citat· centre escolar, que sol aparcat' el seu
cotxe sota mateix d'on fins ara estava esta pintada.

Que estes paraules valguen d'homenatge a tan esforçat com pacífic lluitador, que ha
vist desaparèixer sota la implacable mà del comerç local una de les seves més duradores
obres.

Company, la lluita continua.
hf/ESA S00i
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Benicarló celebra multitudinàriament
la festivitat de Sant Antoni

LA VEU

L a Festa de Sant Antoni
d'enguany podem dir
que es tToba en el punt

més àlgid dels últims anys, Els
actes ja van començar la set
mana passada amb la inaugu
ració de la IX Fira de Sant
Antoni que cada any té més
projecció entre les nostres
comarques i que és una cita
ineludible per a molts exposi
tors de diversa mena,

La Festa de Sant
Antoni d'enguany
podem dir que es
troba en el punt més
àlgid dels últims
anys.

Diuen que "La festa, la ves
pra" per aixà el dia abans de
Sant Antoni del Porquet, a
partir de les 6 i mitja del ves
pre va començar l'encesa de la

f5
RESTAURANTE

Et~0

MENDEZ NUÑEZ. 85
TELEFONOS 470075 - 47 5036

12580-BENICARLO~
tCASTELLONl

I

gran foguera per cremar el
dimoni, Tot seguit la cavalca
da de cavalls i carros guamits
com és típic va fer la primera
parada davant de l'ajuntament.
Va prendre la paraula el loero,
que sense demanar penuís per
poder recólTer el poble, va dir
la primera loa elogiant la
"bona tasca" de l'alcalde, El
cap de vila li va donar permís
alloero per continuar, i aquest,
deprés d'enviar-lo "a fer la
mà" va començar el seu reco
rregut. Una volta van partir els
calTOS, es vall llançar milers de
coques,

Després de fer el recorregut
amb les conseqüents parades
tradicionals per recitar les
improvisades loes, la gent s'a
bocava a la plaça del Mercat
on tradicionalment la crítica és
més punyent.

La sorpresa dels con
gregats va ser majús
cula quan van poder
escoltar que la tradi
cional crítica feta des
de les portes del mer
cat es convertia en un
elogi-míting al actual
equip de govern.

La sorpresa dels congregats
va ser majúscula quan van
poder escoltar que la tradicio
nal crítica feta des de les por
tes del mercat es conveltia en
un elogi-míting al actual equip
de govern,

L'endemà, dia de la festivi-

ta de Sant Antoni, a les 10,30
es va celebrar la missa major a
la qual van assistir els majo
rals, majorales, els membres
de la conl'i'aria i alguns mem
bres de la corporació, Acabada
la missa es va fer la benedicció
dels animals i els seus propie
taris van rebre Wla coca beneï
da per mossén Tomàs per
donar-la als animals,

La nota de color va ser l'es
pectacular aviada de coloms a
cà1Tec del Club Colombòfil
Missatger,

Una de les iniciatives
més destacables dels
confrares de Sant
Antoni és l'organitza
ció d'un concurs de
loes per als escolars
de Benicarló que és la
llavor que ha de
donar com a fruit
nous loeros per a la
festa.

A les 4 de la vesprada es va
fer la joia i l'exhibició de
doma de cavalls,

A les 6 i lni~ja va tinch'e lloc
la segona sèrie de típiques
lloes i llançament de coques,

Una de les iniciatives més
destacables dels confrares de
Sant Antoni és 1'organització
d'un concurs de loes per als
escolars de Benicarló que és la
llavor que ha de donar com a
finit nous loeros per a la festa,

Des d'aquí volem felicitar
la bona faena feta per la
Confraria de Sant Antoni, a la
qual encoratgem a continuar
en aquesta festa tan entranya
ble no únicament pel al món
pagés de Benicarló sinó per a
tot el poble,

Visca el pare Sant
Antoni!

Ta ra rà ta tà ta tà,
Ta ra rà ta tà ta tà...
PUM!

ESTELLER IMPOR.T

Benicarló
47 17 08

•
Benicarló
47 17 08

Vinaròs
40 0768

AUTO E5TELLER

Vinaròs _
40 07 68
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Inés Borràs, la passió pel piano

•

.J.i\!. SAN ABDON / k7CFNT .IRNAU

a conversa amb Inés Borràs
transcone amb fluïdesa i ben
cOl'dialment en la seua casa de

Benical'ló, en una tarda de pluja on
conversem a la VOI'3 del seu piano,

- Com t'inicies en ei món de la músi
~a?

* Va ser perquè ci piano estava a casa
meua, és en el que va estudim' ma mare, i
vàrem començm-ma gennana i jo. Ella ho
va deixar més endavant i a mi em va agra
dar i vaig seguir.

- Vas començm' amb na Conxita, què
recordes d'aquella època?

* Puix la seua casa, amb una escala
estreta i dalt donàvem el solfeig, piano,
dictats; després vaig passar a l'escola de
Lyssi i posteriorment a l'Acadèmia amb
José A. Valls.

- Quantes hores diàl"Íes li dediques al
Ilhmo?

* Depén de l'època, quan estudiava
EGB o BUP, no pooctia tocm' molt, ja els
últims cmsos feia 4 o 5 hores al dia, i més
endavant no he fet més que música, unes
4 hores diàries.

~nés es va casar l'any 95, el seu marit
és Denis Navarro, un eminent violonce
i.ista que hem escoltat a Uenicarló, nas
cut a Toulouse (França) al 1968 i for
mat musicalment entre aquesta ciutat i
Bal'celona,

Aprofitem per preguntar-li a {nés si
té previst fer música con,juntament
amb el seu marit.

* Sí, toquem junts i a més, formen part
d'un trio mnb clm-inet. El nom d'aquest
gurp és 7i-io Guinjoan, en homenantge al
mateix compositor que ens ajuda molt.

- Com veus el moment pianístic a
nivell estatal?

* Sempre és el mateix problema, en
quant a l'educació musical estem prou
endmTelits respecte a Europa

- El problema està en el tipus d'edu
cació musical?

* Sí, a Europa la música és llna cosa
sèria i asswl1ida, qualsevol té llim mí llima
cultura musical, aquí ens falta molt

- Creus que algun dia arribarem a

veure a les portes d'un auditori, que es
venen partitures del concert a inteq)re
tar, com es fa ja en alguns llocs
d'Europa?

* Ho veig difici], però em semblaria
bé, de fet als Palaus de Bm'celonai
València es dóna molta infonnació en el
moment dels concerts

-Tens alguna col.labol"3ció en pers-
pectiva amb algun artista de renom?

* De moment no
- Has gl'3vat un disc, veritat?
'" He fet una gravació per a Ur"1 vídeo de

dansa de Carles Santos, no sola, sinó amb
cordes, percussió i metalls

- Per què vas optar per la faceta de
concel'ts?

* Em sento més bé en aquest cmnp, la
composició per e, emple m'ha de tirar
molt, jo he pogut triar entre diferents
coses, i començaria de nou ambla de con
certista

- On resideixes ara?
* Estic a Tm-ragona, al Consevatori

d'allí.
- Has participat en diversos concur

sos d'interpretació, creus que valen
realment com a plataforma per donar
te a conéixer?

* Si, perquè el teu hist01ial es mira
molt, també en el concurs hi ha molta pali
de sort

- Els músics en els vostres historials
nomeneu molt amb qui heu estudiat

* Clar, tindre t'oportunitat de poder

entrar en l'escola d'algun professor és
important

-Actualment, on veus les escoles
musicals més importants en quant a
l'ensenyament i interpretació?

* Mireu, d'interpretacio jo diria
Alemanya I Àustria, i d'ensenyament
Hongria. Hi ha tot Llil món a partir de
Bartok i Kodaly

- Com hauríem d'organitzar la
música a pobles com Benicarló?

* És difícil, rAjuntament crec que
hauria de promocionar més les programa
cions de concerts de tot tipus i ofèrir pro
grames a les escoles.

-Si nosaltres començàrem a escoltar
música, què ens recomanaries?

* Primer escoltar, i després veure els
estils i comparar amb les altres arts

- Digues tn~s compositors
,~ Mahler, Beethoven i Liszt
- Intèrprets?
* Bm'emboim, Maria Joao Pires, etc
- Obl'es?
* Cont1nua.ria amb els mateixos, les

simfonies de lVíalller i els tieders, les 32
sonates de Beethoven -sobretot l'opus
109- i de Liszt la segona sonata "Dant"

- Com veus l'ambient musical a
Benicarló?

* L'auditori ha estat una aportació
important per a la música. El cicle de
Primavera va arnés

A Inés li encanta cuinaria pasta i
viure al litoral mediterl'3ni, i també
segueix un poc la pintura, però sobretot
la passió pel piano, per la música és la
característica més important d'una de
les professionals més brillants en
aquest camp que avui tenim.

I t
I
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Foto denúncia ]

A
i~~ és com ~stav,a el nostre jardí de ~'esta

CIO. La ventat es que era ben bomc, era
una autèntica joia de jardí, on els xiquets

podien anar a jugar i els menys xiquets a gaudir
d'una bona estona passejant per una de tes millors
zones verdes que tenia Benicarló. Més d'un es
preguntarà quina foto denúncia (per no dir renún
cia) és aquesta que apareix ací. Doncs, és el jardí
que suposo a tots ens agradaria tindre i que per
desgràcia no tenim.

De qui és la culpa d'aquest abandonament? Qui
la deixat perdre?

La setmana que ve veurem com et tenim actual
ment. Compareu-lo.

--_._---~[]

Sí voís veure la teua Foto-denúncia publíeada-ho pots I
fer enViant-la al... \14< k g~ el Sant Francesc, 95 I

i~[) /'(¡;'v[O BUENO

1995 ( i III)

Per a finalitzar aquest anàlisi del
proppassat any, que hem intentat
fer mínimament des d'aquesta sec

ció durant les últímes setmanes, ens cen
trarem en dos àrees d'actuació municipal
que fins ara no havíem tractat.

Una d'aquestes és l'econòmica, que
sens dubte és la que marca tota la resta de
la vida municipal, i com no, l'any passat
va ser semblant a la dels darrers, és a dir,
un pressupost ineal on els ingressos esta
ven inflats per tal d'ajustar-se a les despe
ses han fet que el desfasament siga com
sempre, per tant la majoria de previsions
a nivell d'execucions i inversions en
infrastructures no s'han assolit per manca
de diners. Tampoc els proveïdors s'han
salvat de la situació caòtica de la tresore
ria municipal, així el que haUlia de ser
una excepció s'ha convertit ja en nonna,
és a dir, si encara algú té crèdit obelt per
a l'ajw1tament cal ser conscient que es
cobraran les factures amb més d'un anv
d'endaneriment i sense interessos, a n~
ser que per amistat es cobre abans.

Tampoc, malgrat l'avanç tecnològic de
la informàtica, és comprensible com
encara després de quatre anys de govern
mlUl1.cipal del PP, les liquidacions d'un
any es presenten sempre amb un gran
endaITeriment, així per exemple la liqui
dació del 94 sembla que es farà efectiva
un dia d'aquests; o bé que hi haja encara
molt de paper per a cobrar per part de la

recaptació mlUlicipal. Per tant aquesta
situació només fa que desvirtuar un poc
més la realitat econòmica de rajlilltament,
ja que mai se sap a ciència certa ni els
ingressos reals nj les despeses realitzades,
per aquest motiu la planificació i aprova
ció d'un nou pressupost anual sempre
estarà envol tat de la polèmica, i més quan,
malgrat aquest desgavell, s'ha afirma que
hi ha superàvit.

Tampoc els proveïdors s'han
salvat de la situació caòtica
de la tresoreria municipal,
així el que hauria de ser una
excepció s'ha convertit ja en
norma, és a dir, si encara algú
té crèdit obert per a l'ajunta
ment cal ser conscient que es
cobraran les factures amb
més d'un any d'endalTeriment
i sense interessos

Una altra àrea que poc a poc ha anat
deteriorant-se ha estat la de governació,
així les relacions entre treballadors munj
cipals i equip de govern cada cop són més
crispades ja que malgrat les promeses no
hi. ha cap voluntat política de discutir ni
fer un seguiment com cal del cOl1veru
laboraJ, és a diT, hi ha una constant u'ans
gressió dels acords assolits en el seu dia
entre comité i equip de govel11, cosa que
dificulta el bon funcionament municipal.
Aquesta situació d'enrariment va Ündre
com a clímax l'enrenou gratLüt del lot

nadalenc i la polèmica de la no continua
ció de les monitores de la ludoteca per a
evitar que passaren a ser personal fixe de
l'ajuntament.

Tampoc d'aquesta situació de descon
u'ol general defuig la Brigada d'Obres i
Serveis que poc a poc, malgrat la privatit
zació d'algunes de les seues funcions, va
perdent l'agilitat en la seua tasca de man
teniment dels edificis i propietats públi
ques, així la lentitud i l'endillTeriment a
l'hora d'assumir aquestes obligacions fa
que el malestar social augmente dia rera
a dia.

Altres asswnptes que al llarg del 95
tampoc van rebre solucions,' malgrat les
promeses electorals durant ['última cam
panya electoral del partit que va guanyar
per majoria absoluta, van ser per exemple
la reordenació del tràfic rodat i l'aparca
ment a alguns can'ers, la peatonalització
del casc antic, el canvi del mercadet dels
dimecres, el control eficaç d'activitats
incíviques, la neteja dels caners de la ciu
tat... I sobretot en un dels més de dif1cil
solució, el de la seguretat ciutadana, tam
poc s'han produït massa avanços, així els
llocs de venda i conswn de drogues conti
nuen igual que sempre, els robatoris van
en augment, l'assentament a Benicarló de
persones o col.lectius que generen con
flictes no dismi.nueix, etc.

l~s a dir malgrat que durant la legisla
tura anterior es van gastar uns diners per a
realitzar una· audit01ia i LUl organigrama
que ajudaren a solucionar aquestes man
cances de poc han servit, ja que tot conti
nua com sempre, i ara per ara la perspec
tiva no és gens optimista.
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L'obra de Josep Renau:

Una exposició inellldible molt a prop de casa
ANNA PUJOL

APaIiir del proper divendres ]9 de
gener s'inaugura a l'Auditori de
Vinaròs una mostra especialment

interessant, procedent de Nova York.
L'interès radica en l'artista que la prota
gonitza: Josep Renau. Sovint ens hem de
desplaçar a València o a Barcelona per a
poder gaudir d'una exposició similar.
POlia.da a iniciativa del Bloc de Progrés
Jmmle r, amb la col·laboració de l'insigne
músic Caries Santos, actual President del
Patronat de la Fundació Renau, romandrà
oberta fins el proper dia 28.

Als primers anys d'aquest
segle apareixen una sèrie de
personatges de procedència
valenciana capdavanters de
l'avantguarda artística als
"nys 30, entre els quals desta
ca la indiscutible personalitat
de .Josep Renau

Pot ser el retrobament amb aquesta
obr?. contribueixi a tcr justícia amb una de
lr:.s i1gures més transcendents de la crea
ció al nostre pais. Als primers anys d'a
quest segle apareixen Wla sèrie de perso-

natges de procedència valenciana capda
vanters de l'avantl:,'l.Jarda aIiistica als anys
30, entre els quals destaca la indiscutible
personalitat de Josep Renau. Dins de la
paIloràmica artística del segle XX un dels
nuclis claus en les transfonnacions sorgi
des és produeix aInb la consolidació de
nous llenguatges vinculats als mitjans de
comunicació de masses com són el cmie
llisme i la fotografia.

L'obra de Renau és un pas endavant en
l'obertura a noves dimensions en el camp
de la imatge, aITibaIlt a ser qualificat a
casa nostra com el "pare del fotOlmmtat
ge", tècnica per mitjà de la qual es fonen
imatges fotogràfiques de diversa pro
cedència per a fonnular un nou missatge
derivat de l'associació. Clar i contundent
als cartells propagadors de consignes
populaI-s, servidores de la República en la
confrontació Civil, configuraI'à llllS mis
satges, expressius i testimonials, als ela
borats fotomuntatges de Guerra, esdeve
nint paradoxal i crític a l'obra produïda al
llarg exili a Mèxic i als EEUU. A aquesta
darrera etapa peltany la serie "The
AmeriCfln JiVcU' 4 Life" (1949-1966),
cedida per l'artista al patrimoni valencià,
i que integra la selecció d'obres que per
segona vegada (Vinaròs, 1980) visita les
nostres terres. Renau domina la iconogra
fia d'uns tòpics li través dels quals fa pale-

sa una visió particular i àcida del "somlli
americà" d'aquells anys.

L' instin1 em diu que encara podTem
ret:robaI' nous missatges latents en una
obra, avui tant a prop nostre, que no ens
podem pennetre d'obviar.

-------------------------------------------------,

.l\'L\ESTR AT 106.2 F M.
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Apple Centre Ulldecona microgestió
Integradors de sistemes • Distribuïdors Apple Computer

ci Murada de Baix, 20 Ulldecona Tel. (977) 57 32 39
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Entrevista amb Ana Isabel Mustieles Gilabert,

fallera major de la Falla La Paperina
RAQUEL cARejA l'v!OL/NiI

rimet" volia comunicar"-Ios la
gran notícia, especialment per a
la gcnt jove i és que un dia de la

setmana fallera vindrà a tocar el gmJl
musical "El último de la fila".

Però anem a conéixer a una més de
les 10 falleres que enguany representa
ran les falles de Benicarló, ella és Ana
Isabel Mustieles, fallera major de la
Falla La Paperina. Ana es vesteix de
fallera des que tenia 3 anys, actualment
està treballant i és com podran com
provar' al llarg de l'entrevista, una per
sona encantadora.

- Com va ser que et nombrar"en
Fallera Major de la teua falla?

* Vaig ser elegida per la comissió
- Ser fallera major, era un somni que

per fi s'ha fet realitat?
* Si, era lilla meta a aconseguir, ja que

vaig ser fallera major en l'any 1985
- La teua fanu1ia viu al teu costat les

festes josefines?
* Sí, la meua familia és molt fallera i

tenim l'orb'Ull de ser els pioners en la nos
tra falla

- Quantes falleres componen la teua
cort d'honor?

* Aproximadament entre 23 i 28 falle
res en la cort d'honor. I també ara hem
format Llna comissió jove per enfortir la
relació entre els joves de la nostra falla

- Què esperes de les falles de 1996?
* Fer moltes amistats i que siguen unes

festes inoblidables per a mi i per a la gent
que m'envolta

- CJ"eus que la joventut dcl poble es
amant de les falles?

* Hi ha de tot, però crec que amb una
mica d'esforç, els jóvens poden fer de les
falles de Benciarló una festa tradicional i
gràcies a elles portar el nom de Benicarló
fora de les nostres fomteres

- Com serà el teu vcdstit de fallera?
" És el vestit clàssic de fallera
- En la setmana fallera, hi ha molts

d'actes, però, tu n'afcgirics algun?
* Sóc llna apassionada dels coets i per

això m'agradaria que hi hagueren més
actes en què els protagonistes foren els
coets. Per exemple fer tots els dies mas
e/età, en honor a la nostra festa i patró, i
també algun concert.

- Eliminaries algun acte de les falles?
* No, per supost no sóc partidària d'a

nular cap acte de falles, sinó de treballar
per fer més coses i enf,'Tandir la festa

- Quin acte destacaries de les falles?
* Tots els actes són dignes de destacar,

ja que són el treball de tot un any
- Veus futur" a les flllles de Benciarió?
* Amb la col.laboració dels jóvens i el

suport dels grans i professionals de les
falles, sl.

- T'agl'adarill en un futur ser fallera
major de Benical"ló?

* Sí, crec que a totes ens agrada la idea
de representar al nostTe poble, però la
meua il.lusió era representar la meua

v

falla, La paperina
- Coneixes altres falleres majors?
* No les coneixo a totes, però tot i això

espero conéixer-les i tindre un gran record
de totes elles i d'aquest any que viurem
juntes.

- Què els diries a les persones que 1Ii
gen LA VEU?

* Ànim, si les falles les treballem
dmant tot l'any, podrem gaudir-les dmant
la setmana fallera.

Bé, ja hem conegut Ana 1. Mustieles,
una bonica benical"landa de peus a cap
que viu les falles des de dins del seu COI".

Per la meua part donar-li l'enhorabona
a ella i també a la seua germana que
cnguany és la Padrina de la mateixa
falla. Només em queda l'ecordar-Ios
que la presentació d'aquesta falla serà
el dia 18 de febrer.

Regio Cinema de Benicarló
De divendres a dimarts

-La !etra escarlata

Auto Escuela
DALMAU
.MígueIDalmauJb¿ñez

Ma. Dolores Bayarri Ramón

Seguros Generales
CI Alcalà de Xivert, 5
Tel. 47 1904 12580 Benicarló

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

Plaza Mercado, 1 Te!. y fax 47 1432 • 12580 Benicarló
'--------------------------------------------' '.\¡



JA ERA HORA?

D esprés de tres anys
d'haver-se inaugurat
les magnítïques i

vitals vies d'accés a la ciutat
per la seua banda nord, i pot
ser per la vergonya que algú
ha tingut de fer aquesta inau
guració sense tindre finalitza
cies real ment aquestes obres
milionàries, sobretot a la zona
d'entrada a la ciutat des de
Vinaròs on a l'empresa adjudi··
catària se li havia acabat l'as
falt i per tant va deixar-ho com
una zona d'autocros.

Per això el mussol quan es
va assabentar que per fi s'mla
va a solucionar aquestes defi-

ciències es va posar molt con
tent, perquè com diu la dita
popular "més val tard que
mai", així només va poder va
sobrevolar la zona per tal de
comprovar en silu que les
obres eren realment les més
adients.

El mussol continua
al.lucinant de que la
premissa "les coses
ben fetes tenen futur"
mai s'assolisca des de
les administracions
públ iques i per tant
només queda tot en
una pura entelèquia
metaí1sica.

Cal reconèixer que a la
zona problemàtica ja s'han
solucionat els diferents desni
vells d'asfalt que hi havia, per
tant el mussol creu que els
tallers mecànics ja no hauran
de cm1Viar els amortidors dels
vehicles usum1s d'aquesta via,
cosa que clavant la clisi que
ens envolta és d'agrair per a
ells, encara que no tant per als
pnmers.

Però sobtadament quan tor
nava cap a la ciutat el mussol
ha observat que aquests desni
vells per art de màgia s'havien
desplaçat cap al poble, aixi ara
a la N-340 des d'aquest punt
fins a la batTeta hi ha Ull pis
amb constants pujades i baixa
cies que són lU1a delícia de
muntanya russa.

Davant aquest fet el mussol
continua al.lucinant de que la

premissa "les coses ben fetes
tenen futm" mai s'assolisca
des de les administTacions
públiques i per tant només
queda tot en lilla pura entelè
quia metafisica; a no ser que la
justificació dels responsables
d'aquesta obra siga que com
una part dels usum-is han patit
tres anys de la seua roïna pla
nificació ara és hora que
dmant tres anys més siguen els
usuaris de la carretera del
"Estada" qui solidàriament
assumiren aquest fet de man
cança d'astàlt per a anivellar
dos quilòmetres de via públi
ca.

El teu setmallari Sense afonies Subscriu-t'hi
.._--_._---

Fitxa de subscripció
NOM COGNOMS-- ._-_._--------------- ._-------------_._-------

DO!vlICILl---------

POl3LACIÓ.-=-=----- CP _ TEL.

I _ I . r> ' .. d
Se subscriu a ~ IÍ~A k I>~¡), per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonjficació 10%), O 2.470 pts (26

números, semestral, bonificació 5%) prorrogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir
1.000 ptes semestrals o 2.000 ptes anuals.

F"rma de pagament: O Domiciliació bancària O Xec bmlcari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 núme

ros, semestral) a Associació Cultural la Feram de Benicarló (CI Sant francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

lli.L-i!.Jatu~ ·__o • _ d ....:c::.:le:....l:..:9...::9 _

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA--- --------------------------------- -------------------_._----

ADREÇA

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

POBLACIÓ

Control Compte número

ep

-----_.._--

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benic:ll"ló per l'im

port de subscripció a LA V4<- k E~.

Signatura:
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Per a censurar
AVÍS IMPORTANT

La gravació reproduïda a con
tinuació és flctícia. No ha estat
enregistrada a la Direcció
General d'Ordenació i Innovació
Educativa de la Conselleria
d'Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana.
Qualsevol paregut amb la realitat
no éspura coincidència, lamenta
blement . En qualsevol cas, sem
pre podeu consultar amb algú
que ha/a estudiat farmàcia.

- I què diem?
- No ho sé.
- L'inf01me de l'especialista és

absolutament favorable al llibre.
- Ja ho sé, que l'infonne de

]' especialista és absolutament
favorable.

- Però això ho fa molt dificil,
no?

- Mira, nosaltres fem la nostra
feina i prou, entesos?

- D'acord, d'acord. (pausa) I
què diem?

- L'article 9 del decret que
regula la supervisió de materials
didàctics diu que aquests "reflec
tirem en els textos i en les imatges
els principis d'igualtat de drets
entre sexes, rebuig de tottllms de
discriminació, respecte a IOtes les
cultures, foment dels hàbits de
comportament democràtic i aten
ció als valors ètics i morals dels
alumnes".

- [ de les alumnes no')
- Mira, si tomes a fer una bro-

meta acabarem malament, tu i jo.
- Xe, perdona!
- Vinga. Hem d'agafar-nos a

l'atticle 9. Busquem pel llibre.
- (Pausa) t\¡I.ira, a la pàgina 181

diuen: "no utilitzar mai el mascu·,
lí per incloure les dones i repetir
sempre el mot masculí i femen!:
"Els alumnes i les alumnes es
reuniran ... "" Ah' Com en l'arti
cle 9, igualet.

- Què més diuen?
- A veure, si ... "Utilitzar mots

col-lectius: "L'alumnat es reu-
nirà '" ""

- Moit bé, direm això.

- Com que direm això?
- Sí, direm que aquest text no

promou la cooperació entre sexes.
- Però tio, si diu tot el contrari'
- Direm això!

Feia lms quants anys que no
se censmava oficialment
un llibre de text. No sabem

si amb Per a argumentar ha que
dat inaugurada una nova etapa de
censura. Eis argtunents donats per
censurar-lo són, si més no, curio
sos. Són tots per 1'estil, això sí.
Estudiar, treballar, debatir un
fi:agment del manifest comunista
"pot ferir sensibilitats", diuen. I
tenen tota la raó. Pot ferir tantes
sensibilitats com estudiar
matemàtiques o història
d'Espanya.

No sabem si amb Per a
argumentar ha quedat
inaugurada una nova
etapa de censura

Ha quedat demostrat, una altm
vegada, que és necessari un bon
llibre que ajude a aprendre a argu
mentar. Li hagués anat bé al
PSOE quan va censurar, a TVE,
la cançó Cuervo Jngenuo de
Javier Krahe. Això per posar
només un exemple del PSOE.

El poder, amiguetes i ami
guets, és, senzillament, desequili
bri. Per això hi ha qui no li fa cap
falta argumentar. I per això
mateix hi ha qui li'n fa tanta falta.

Dissabte passat Aznar va dir, a
València, que els membres del
Consell que presideix Zaplana
"han aplicado el sentida común,
han unida, han man!festado
voluntad de integración, han
constilu!do una administración
correcta y han e/ecutado una
política solidaria". Quan ens
enterem d'a on han fet tot això
farem lUla excursió per a anar a
veLU'e-ho, d'acord?

JOSEP FERR.t.ï?

Jl'n Lo MANJP:-J.SSER M4JOR

~ V~ a taula

U n clinar correctissim va acompanyar la convenció
de La Veu de Benicarló. El restaurant El COltljO
va estar, com sempre, al nivell que li pertoca; un

alt nivell que ha anat guanyant amb el temps i la dedica
ció que Manolo i el seu equip de restamadors nan sabut
mesurar. COITectíssim també, el servei a taula, amb la
deferència i professionalitat que el caracteritza.

L'efluvi espirituós dels licors i el cava va
escampar germanor entre els que com
partíem viandes tot desitjant un llarg
futur per a LA VEU sense afonies i un
encara més vast avenir a qui ens va com
plaure l'estómac.

Tots aplegats a taula vam començat' l'apat atnb lUlS
entrants enceltats, on la diversitat de la teua i la mat' van
confluir en un inici gastronòmic animat. Pernil ben cmat,
salmó de terres fredes europees aITIb una textura adequa
da i el sabor exquisit que requereix aquest atllmal, caJa
mat's atTebossats molts frescos, així com els llatlgostins,
tot regat atllb un sec de la masia Bach. L'aITÒS servit en
racions escaients, tot i que amb tul incipient punt crebat,
va complame els començals i a qui açò subscriu. Més
d'tm destraler bat'but va fer-ne baixat' gola avall tres plats,
manera sana d'agrair la feina dels fogons ben servida. Les
postres refrescants i lleugeres ens van ajudar a completar
una llarga sobretaula amb café, copa i un puro.

L'efluvi espirituós dels licors i el cava va escampar
gennanor entre els que compaItíem viandes tot desitjant
un l1at-g futur per a LA VEU sense afonies i un encara
més vast avenir a qui ens va complaure l'estómac. Bons i
grans conversadors feien esforços per esbrinat' conxorxes
estirant la tarda. MentTe, la classe política local s'ho veia
venir atnb impertorbabilitat sobradatnent assajada. Bon
profit per a tots!
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..~ CARLES' LLUCH

Fitxa tècnica: El día de la bestia.
Direcció i guió: Alex de la Iglesia.
Intèl1Jrests: Alex Angulo, Annando de
Razza, Santiago Segura.

El día de la bestia
--------------- ---

Un capellàdescobreix analitzant
1'ApocalIpsl que la vmguda de
l'Anticri st es produeix la Nit

de Ncdal de 1995 i, a sobre, a Madrid.
Contra rellotge, 1'home vol contact3l'
amb el dimoni i desh"uir-lo per tal de
salvar el món. Amb aquest objectiu,
busca l'ajuda de dos pintorescos perso
natges: W1 heavy grenyut amb una
tenda de música radical, i un p3l'ap
sicòleg que fa W1 programa a la televi
sió (en un canal que recorda sospitosa
ment Tele 5). Com el fet és considerat
de màxima urgència, no es detindran
davant cap obstacle: en una llarga nit
fml un demoníac periple per Madrid,
un Madrid més apocaliptic que mai
pels atacs violents d'un grup feixista.

Aquest argmnent tan surreali en
bona part absurd és amanit amb dos
ingredients àcids: hwnor molt negre i
molta violència. O siga, ens trobem
davant una pe1.lícula a la manera de
Quentin Tarantino, però a l'espanyola,
això és: més conscientment cutre, més
salvatge, més radical, d'estètica i plan
tejaments anti-pi/os (sobretot en el
desenllaç). Això va acompanyat d'una
música molt a to amb la temàtica
demoníaca, i d'un rihne trepidant amb
uns cops de violència hil31"ants i sor
prenents. Tot plegat fa que es tracte
d'un film original, fresc, iiuny de la
comèdia típicament espmlyola d'em
bolics, però recollint-ne l'herència més
mteressant per fer un producte molt
més atractiu. Això sí, no vàlid per a
estómacs i cors sensibles, ni per als
que creuen en els fenòmens ocults, que
en surten bastant ridiculitzats.

,
e a

Fer el turista per la ciutat comtal, és lm exerci
ci saludable; us podeu trobar en alguns carrerons
de Ciutat Vella, si sabeu mirar amb els ulls emmet
zinats de centenars de pàgines, la silueta senyorí
vola del pastisser poeta Foix, algunes postals pla
nianes, versos d'Espriu o podeu salud31", Rambla
amunt el mateix Raimon que acaba de tornm' dels
EE.UU. de cantar les seues lliçons de vitalitat. A
les lJibrelies de ven paga la pena de vag31'ejar com
una rata de biblioteca i trobar-vos els ídols caiguts,
els noms decissius que ningú no recorda i gastar la
xavalla lluny de les novetats editorials de dmTera
hora. Després, cal reposar totes les ínfules d'ar
quitectures ffi31"cianes -la Sagrada Família-, totes
les receptes agressives de les avantguardes -Santa
Mònica, la Fundació del pintor Tàpies... - amb un
bon àpat que us serviran a preu raonable a l'Agut
del carrer Gignàs on fabriqnen la millor sopa de
ceba mnb formatge gratinat de tot el barcelonès i
on tracten el peix amb nn candor edificant. O a la
Fonda Pirrneus del canoer Durml i Bas, on coníèc
cionen unes delícies frugals d'espàlTecs de mm"ge
o alls tendres definitives.

Fer el turista per la ciutat con:tal, és
un exercici saludable

Dr. Ferran, 7
~-"----------

Bar restaurante

Fent el turista
J?'iJ JOSEP IGUAL

eonvmdran els lectors d'aquestes epístoles
arbih"àries i desmanyotades que la nova
part portuària de la ciutat de Barcelona ha

esdevingut fil prodigi de bon bTuSt, fLmcionalitat i
bellesa. Fa: uns dies el destí m'ha abocat amb sufi
cient temps i paciència pels carrers de la metròpo
li i he gaudit reposadament d'aquesta zona refeta
amb una obeltma de compàs i bon sentit perfèctes.
A l'Aquàrium hom pot submergir-se en un viatge
submarL de Juies Verne amb tetes les comoditats i
seguretats, les curiositats envers el regne dels ani
mals no té aturador, fitant-los de prop, hom
comprèn al Papa de Roma quall els eleva a la con
dició de tenir "fluxe diví"; si "Floquet de neu", a
qui visito també amb deteniment, no té quasi lma
ànima intel.ligentjo sóc monjo de Poblet. Ja supo
so que els homes de ciència limien de les meues
iJltuïcions, però no en faig calendmi.

De moment Mario Vargas Llosa ha
pres possessió de la seua butaca a
l'Acadenüa de la Lengua Espanyola
amb un discurs sobre Azorín. Diu
'i/argas Llosa que va descobrir José
M31tínez Ruiz -aquest era el nom
autèntic d'Azorín- quan era estu
diant de sccwldària i que des de lla
vors no ha deixat d'admirar-lo. Jo
igualment, el vaig descobrir quan
era estudiant de batxillerat; a l'edi
ció de "Antonio Azorín" que tinc a
casa figura una data, desembre de
i973, després al llarg d'aquella
&~cada vaig ilegir UllS altres llibres
de l'escriptor de Monóver. Interessat
en aquells anys juvenils més per la
història que no per l'estil, Azorín no
em va entusiasmar massa.

Interessat en aquells anys
juvenils més per la histò
ria que no per l'estiL
Azorín no em va entu
siasmar massa.

Amb el pas dels anys he après que la
literatura no és només la história
que se'ns conta, sinó també el bon
ús del llenguatge i sense tomar-lo a
llegir he gaudit amb el record d'a
quelles lectures lhmyanes, amb el
record d'una de les millors proses en
llengua castellana, mèrit que pot
comp31tir, sens' dubte amb Gabriel
Miró, Wl altre escriptor valencià de
l'època. Un dia d'aquests he de tor
nar a llegiJ· Azorín.

J6J JOSEP M SAN ABDON

Amb el pas dels anys he
après que la literatura no
és només la història que
se'ns conta, sinó també el
bon ús del llenguatge.

Record d'Azorín

A
mesura que s'acosta l'any
98, penso que cada vegada
i.ués sentirem parlar d'aque

lla generació d'escriptors que es va
donar a conèixer ara fa cent anys.

-
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RECICLAR PER A CONTINUAR

L~ v~
sense afonies

Au :·UI 1/t\'Ó

R
eciclar allò que tirem, s'està con
vertmt en 1ma nova actIvItat a
què poc a poc ens anem acostu

mant.
No queda ciutat o poble que no Jluïs

ca els seus llampants contenidors espe
cífics de cartró, piles, vidre, metalls.,. la
varietat serà major o menor, segons la
rendabilitat política o econòmica que
hom crega oportw1a.

Encara que reciclar se'ns ha introduït
com un signe de desenvolupament,
civisme i conciència ambiental -quanta
més conciència més contenidors especí
fics, fins a quinze en celtes ciutats
d'Holanda-el celt és que reciclar no és
més que tornar a utilitzar allò que tirem,
després d'tU1 altre procés de fabticació.

Això mateix és el que s'havia fet tota
la vida, això sí, no calia tomar a fablicar
ni inventar paraules, només gastar les
coses fins que l'ús ho pennetera. Ha
estat la modema societat de consum, que
amb el seu hàbit d'usar i tiTar ha arribat
a un punt que no sap on i de quina mane
ra tirar allò que produeix. i és que la
merda no la vol ningú.

El reciclatge ha anibat en el moment
oportú, per a descolapsar els abocadors i
valorar allò que tirem, perquè ens estem
donant compte que tirar més no ens emi
queix sinó tot el contraIi.

Reciclar interessa a tots perquè per
met estalviar recursos, redueix la conta
minació i , si està ben planificat, redueix
els costos de producció -la qual cosa
hauria de repercutir en LU1a reducció clel
preu final del producte, però això és una
altra. cosa-Tot i acceptant aquestes
millores hem de tenir en compte que
reciclar no és cap solució definitiva als
problemes que ocasiona el consum, de
moment sols és un pegat necessari per
què aquests no augmenten.

La pregunta és si Gaia podrà ressistir
aquesta prcssió, Lovelock rcspon amb cla
retat i rigor científic donant-nos una visió
personal de com cs regula la vida i dels
problemes que hem de solucionar si volem
que aquesta perdure en ci nostre planeta.

L'acció humana està a punt de
trencar el fràgil equilibri que
permet als éssers vius habitar
la terra

GAIA
Una cieneia para eurar el planeta

lames Lovelock
Integral edicions
192 pàgines

Està viva Ja Terra? Aquesta és Ja pre
gunta a què Lovelock respon
llançant la seua pròpia hipòtesi.

Lovelock, conegut científic independent,
llançà fa uns anys la seua hipòtesi sobre
Gaia, segons la qualla Teua té vida pròpia.
Però 1'acció hmmma està a punt de trencar
el .fràgil equilibri que pennet als éssers vius
habitar-la.

Fes de la teua compra
un projecte solidarï!

Sant Joan 9
Tel. 46 06 90 12580 Benicarló

Ginjoler
(Ziziphus
jujuba)

J6 JMI/SeLI/NS

Arbret de
capçada
força

ramificada;
tronc dret, amb
l'escorça molt
clivellada i sem

blant a la dels pins. Fulles caduques, orde
nades al llarg de la branca fent dos ren
gles, cadascuna amb dues espinetes a la
base; limbe incgularment ovat, sensc pels,
de contorn finament dentat amb dents
molt menudes i anodonides, i proveït de
tres nervis principals ben visibles. Fruit, el
gínjol, de forma ovoide, semblant a ulla
oliva, d'un bru vennellós a la madw'itat,
comestible.

Florida: abril, maig; fructificació:
setembre.- és una espècie oriental, intro
duïda i no rarament cnltivada al nostre
tenitori.

•
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f6¡ EROSTARBE

AC.A.BA LA PRIMERA VOLTA

f6¡ C'ONTIUBUYENTE
~---_.~--

DINERS (I)

Entre el segon i el dotzé
classificat tan sols hi ha una
diferència de deu punts (tres
partits, pràcticament)

dit fer mig dia del club i així treLU'e qua
tre peITetes més. Anime's i puge, home,
i si no és tan desgraciat com el "semso"
eixe de la colLUnna del costat, fins i tot
li pot tocar un pemil a la Initja pmt, sí,
sí un pemi!.

Tal i com li vaig prometre la setma
na passada, i aprofitant que tinc poques
coses a dir i escasses ganes d'escriure,
ací té la classificació, perquè li pegue
un cop d'ull. Ja no podrà dir més que
sóc un exagerat i observarà que entre el
segon i el dotzé classificat tan sols hi \la
una diferència de deu punts (tres paltits,
pràcticament) i que la promoció d'as
cens només la juguen dos equips, per
què el BOlTÍana no compta, és de sucre.

A
l camp del Vilamarxant, el
Benicarló va aconseguir un
meritori empat (2 -2) que li per

met contüJUar de perseguidor solitari
del BOITiana. M'han dit que es va domi
nar durant tot el partit i que només quan
faltaven tres minuts per a l'acabament,
els valencians van assolir la igualada.
Els gols van ser materialitzats per
Marrin, a la primera part, i per Lucas, a
la 'egona. A Lucas li han anat molt bé
els dies de ·'descans" amb què ha estat
obsequiat per l'entrenador, ha reap3l'e
gut amb noves forces i vehemència, tor
nant a ser el jugador ràpid i esmunyed's
dels primers partits del campionat.

L'entrenador, que té certa fama de
dur (una mica com aquell Max
Merckel, el "mister lMigo" que va
entrenar l'Atlètic de Madrid cap allà els
anys setanta) va fer viatjar fins a
Vilamarx,mt a tota la plantilla, inclosos
els expulsats i els lesionats de darrera
hera. Aquesta classe de mesures poden
resultar impopulars per a alf,'Uns juga
dOi s però són del tot positives de cara a
les aspimcions finals dc l'entitat; treba
llant amb aquesta seriositat l'èxit serà
més assolible.

Diumenge que ve, contra
l'Alboraia, s'acaba la pri
mera volta i el Benicarló
necessita la victòria per tal
d'assegurar-se el segon lloc
a la classificació

Diumenge que ve, contra l'Alboraia,
s'acaba la primera volta. El Benicarló
necessita la victòria per tal d'assegurar
se el segon lloc a la classificació
L'Alboraia d'aquesta temporada no
pareix l'equip potent d'altres anys i es
troba en una posició còmoda de la taula.
A poquet que súrtiga un partit mig bo
penso que el Benicarló guanyarà sense
problemes, tot i que ja se sap que "no
hay enemigo pequeño" (aquesta és
bona, eh?).

Serà a les 4' J5, al Municipal de la
Carxofa. La Directiva, animada per les
bones perspectives esportives, ha deci-

1 Bon'iana
2 Benicarló
3 Almassora
4 Vilamarxant
5 Betxí
6 Acero - B
7 Sogorb
8 Castelló - B
9 Alboraia
10 El Puig
11 Foios
12 NUles
13 Benaguasil
14 VaJlbol1enc
15 L'Eliana
16 Torreblanca
17 Mislata
18 Puçol
19 Albuixec
20 Benicàssim

45
34
32
31
30
30
27
26
25
24
24
24
20
20
18
17
17
16
16
5

L
'únic problema amb què es troben les

.JLUlteS Directives de qualsevol entitat,
no és allTe que la qüestió de la "man

darina". Aquest anossega tota la resta de
maldecaps. Però si això és greu a qualsevol
associació, s'eleva a !'enèssima potència en
el cas del futbol. Cal recordar que els pressu
postos que any danere any presenta l'entitat
espOltiva més veterana de Benicarló (ací
volíem posar amb més "solera", però ens ha
paregut excessiu), superen, amb molta
diferència els de qualsevol altra. Les fonts
tradicionals d'inl:,'Tessos, pateixen unes dava
llades espectaculars i, els directius de les
diferents juntes han de fer autèntiques obres
d'enginyeria recaptadora per tal d'obtenir
recursos suficients. Baixen les entrades per
taquillatges i cada dia som menys els segui
dors que ens treiem -i paguem, al tanto- el
camet (a la porta del Camp de futbol, repar
tint els carnets, hem sentit, en boca d'algun
soci, :liases tan decebedores com ''jo ací estic
perdent diners" o "cobreu-me la meitat del
carnet perquè me 'n vaig fora fins el mes de
gener i no podré vindre ".). Per això, els
directius treuen diners d'allà on poden o fan
certes feincs per tal d'estalviar. Treballs com
rentar la roba, amassar formigó, segar ia
gespa, agranar totes les grades, agafar el
cotxe per a desplaçaments, vendre les entra
des, portar la cantina, buscar feina als juga
dors, o pagar astronòmiques factures de telè
fon... són moneda corrent.

Les fonts tradicionals d'ingres
sos, pateixen unes davallades
espectaculars i, els directius han
de fer autèntiques obres d'en
ginyeria recaptadora per tal
d'obtenir recursos suficients

Les fonts d'ingressos alternatives (in/:,'Tes
sos atípics que es diuen ara) han estat múlti
ples, principalment basades en jocs d'atzar,
com per exemple uns cupons que es van fer
en combinació amb el número dels iguales o
uns altres que es venien relacionats amb la
loteria primitiva. Aquests cupons, deguda
ment repmtits entre els directius, únicament
foradaven les butxaques d'aquests, que se'ls
havien de quedar perquè a penes una dotzena
d'afeccionats en compraven. Quanta misèria!
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S'ha celebrat la
I Exposició Colombòfila de

la Comunitat Valenciana
JM FI:RRER

Antollio Ril1o, Jose A. Llopis i
Ratà.el Lison foren els destacats
locals de l'Exposició

Colombòfila que es va celebrar els dies 13
i J4 de gener a la nostra ciutat.

A l'entrega de premis van assistir l'al
calde de la cintat, el regidor d'esports, el
president de la Federació Colombòfila de
la Comunitat Valenciana i tota la junta
autonòmica d'aquesta federació, així com
destacats colombòfils de tol el país.

Antoni Rillo, president del
Club Colombòfil J'vIissatger
de Benicarló va entregar una
placa commemorativa a José
Herrera

El moment més emotiu fOll quan
Antoni RiHo, president del Club
Colombòfil tvhssatger de Benicarló va
entregar llla placa commemorativa a José
Ren'era per la seua trajectòria com a
colombòfil, RilJo destacà d'Herrera que a
més de ser amic personal seu ha estat un
dels més grans impulsors de la colombofi
ha a la ciutat, així com un f,'ran colombò
fil guanyador de molts premis i campio
nats. l-Ierrera no va poder dissimular la
seua emoció en rebre la placa i els fOlts
aplaudiments dels més de cent colombò
fils assistents.

Assemblea de la Federació
Colombòfila de la Comunitat

Valenciana

A més dels actes esportius se celebrà
l'Assemblea de la Federació en què es féu
un repàs a la situació econòn:lica, esporti
va i a la gran campanya que s'ha realitzat
enguany.

També es va acordar que d'ara en
davant es farà més notori l'ús del valencià
en ca¡tes i convocatóries, i s'aprovà que el
nom de Federación Colombófíla de la
Comunidad Valenciana passara a ser
també el de Federació Colombòfila de la
Comunitat Valenciana

El Mobel Record sigue
sin poder ganar

I1NTON!o .s,¡íNCHEZ

Ficha técnica: 13 jomada
Equipos: Mecano Cornell -Mobel Record
Resultado: 65 - 51
Anotadoras del C.B. Mobel Record:
Esther (15), Mónica (2), Inés (6), Niu'ia
(11), Pepita (15), Montse (2), Celia.

Primer partido del Mobel Reco.rd tra.s
el largo parón navideño. El equipo
viajó a Cornellà con las bajas de Mar,

Ana y C<rrme, con lo que el entrenadfor
benicarlando sólo pudo contar con 6 seniors
mas las dos juveniles Raquel y Celia.

En la primera parte el marcador estuvo
muy igualado en todo momento, la alternan
cia en el resultado se sucedía y si bien el
juego de ambos equipos dejaba mucho que
desem', la igualdad dentro de la pista daba
emoción a lm partido que no terna nada mas.
El problema de las faltas pronto acució a las
benicarlandas que vieron como a Mónica se
le pitaban 3 personales en los 10 minutos
primeros de pmtido, y como Esther, fa1tan
do 3 minuots para acaba¡' la primera pmte,
se puso con 4 personales. Esta propició el
despegue del Cornellà que acabó la primera
mitad con 9 puntos de ventaja.

La segunda parte siguió las mismas
directrices que la primera. Parido muy if,rua
lado, se sucedían los fallos de uno y alTO

equipo, se intercambiaban las canastas pero
el Comella mantenía Ja di ferencia consegui
da en la primera parte

Las benicarlandas, con mas ganas i disci
plina se mante11Ían dentro del partido gra
cias a su defensa y soñaban con una victoria
que no llegó.

El Mobel Record en cada paItido da el
maximo de SllS fuerzas y posibilidades, pero
eso no basta para sacar algo positivo. Una
plantilla bastante COlta, probablemente la
mas COlta de la liga, condiciona mucho el
juego benicarlando que ve cómo, b<isica
mente siete jugadoras han de pelear con los
dermis equipos de plantillas mucho mas lar
gas. Por esto y otms muchos mas motivos,
deportivos y no deportivos, a las chicas del
Mobel Record no se les puede pedir mas de
10 que dan, pues en casi todos los partidos
salen en inferioridad y bastante hacen con
no hacer el ridículo en la pista ni ser avasa
l1adas por ninf,rlm equipo, sea cual sea.

El C.B. Benicarló
continua igual

.J.M. CORNELLFS "MONCHO"

Fitxa tècnica: J3a jornada
Equips: CS.Moncada-CB. Benicarló
Resultat: 86 - 53
Anotadors del eB. Benicarló: Fede
(13), Jorge (14), Dani (12), Chile (8),
Juanjo (4) i Moncho (2)

No pareix que l'any nou haja
deixat les derrotes del C.B.
Benicarló a un costat, ja que

les denotes continuen i les victòries es
resisteixen.

Aquesta setmana cal dir que era
molt dificil guanyar, ja que el nostTe
equip va anar a jugar contra el CB.
Moncada amb només 6 jugadors, j així
no es pot fer res. La llàstima és que el
Moncada era un equip molt assequible
per a poder guanyar-lo, i que serà al
final un dels equips que lluitarà amb
nosaltres per mantindre la categoria.

A la primera part del partit, el CB.
Benicarló va demostmr la seua cara
positiva, un eqlrlp amb ganes i amb
possibilitats de guanyar. Van
començar perdent, però amb una
defensa bastant forta sobre l'equip
rival i amb l'encert de cara a cistella,
van poder anar-se'n als vestidors amb
2 punts d'avantatge.

A la primera part del partit,
el Benicarló va ser un
equip amb ganes i amb
possibilitats de guanyar

A la segona part tot va ser diferent,
la defensa es va cOl1veriir en rm cola
dor, fer cistella es va conveltir en llna
cosa quasi impossible i la precipitació
i les jugades ràpides es van apoderar
del Benicarló. Tot açò i altres coses
van ser la causa que el Benicarló aca
bara perdent, i el que és pitior, fent
nure.

La pròxima setmana el C.B.
Benica¡-Ió ja començarà a jugar el seu
plimer pmtit de la 2a. volta, i es pre
veu bastant dificil, ja que és contra un
bastant ben classificat,' el C.B.
Tabernes Blanques. A veure si donem
la sorpresa i podem guanY,ar:
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Xert-Vallibona (3)
fl:¡¡ CEiVTRE EXCURSIONISTA XIRUCA

L
a mala estona que es passa ascendint pel
BalTanc dels Clots ve recompensada amb 1'0
p01tunitat de visitar la Cova Bonica, que es

lToba emnig del bananc i en la mateixa paret de l'es
querra. Es pot aprofitar la parada per endinsar-se al
seu interior i recobrar l'alé. Per a visitar la cova
només ens cal una lJinterna i protegir-nos lUl poc el
cap, per si les... estalactites. Recordeu, no en tren
queu cap, el seu creixement és d'un mil.límetTe a
l'any i el seua destrucció pot ser en segons.

Podem aprofitar l'oportunitat de visi
tar la Cova Bonica, que es troba
enmig del barranc

En alTibar a la part de dalt del balTanc trobarem Ull

tallafocs que seguirem fins desviar-nos per una senda
que SUlt per la seua dreta i que ens durà al Mas de la
Serra, també en molt males condicions, i després
seguir fins a la Font de la Sen-a, aigua que segons els
hahitants de Xert és la més fi-eda de totes les fonts de
la comarca. Aquesta font està condicionada amb uns
troncs perquè els ramats puguen abeuar.

Continuarem el camí pel pinar que hi ha danere de
la font en direcció al Tm-meU creuant algunes tanques
fins arribar al cim de la muntanya. Compte amb el
bestiar boví, que ens pot fer l'ascenció més ràpida
fins al cim del Tunnel1, inconfundible per haver-hi
una alta antena.

Des del Turmell, si el dia és clar, es
pot apreciar una vista meravellosa.

Des del Tunnell, si el dia és clar, es pot apreciar
una vista meravellosa. Després continuarem per la
pista que trobarem al cim fins passar pel costat d'tm
arc de mamposteria, a la nostra dreta, un poc amagat
entre la vegetació, es tracta de la Nevera de Xert.

--------------

Diàlegs
fl:¡¡ ÀLEf GOZALI30 I BELTRAN

- Bon dia
- l bona hora
- Les xiques del bàsquet no guanyen mai
- El Barça tampoc
- No compares
- Per què no? Eis dos conjunts estan molt rics però l'equip no rutlla. No

saben què fer amb tanta pela. S'enorgulleixen de comptar els beneficis tn:s
cops al dia en lloc de millorar 1'equip

- Cal estalviar
- Per què? L'any vinent els desplaçaments no seran tan cars
- No cride el mal temps
- Penses que açò es pot salvar?
- De més gTOsses n'hem sortit
- Jo crec que la culpa és de l'entrenador
- De quin de tots?
- Què vols dir?
- No ho sé, en tenen tants...
- El barça de bàsquet va deixar el Sant Jordi per passar-se de nou al

Blaugrana i els èxits han tomat. Potser caldria tornar a la Pista Jardín
- O via1jar en carro
- Michael Jordan ha tornat a la NBA i els Bulls ja guanyen pa¡tits.

Potser caldria fitxa¡- de nou a Merche
- Segueix somniant
- I el mercat intemacional? Amb el "cas Bosman" podríem fitxar algu-

na jugadora comunitària?
- O fins i tot nacionalitzar alguna americana
- l si ens canviem d'esport?
- Impossible. Jo tinc l'abonament per tot l'any
- Jo faria jugar les noies més joves
- No és el moment, són inexpertes
- De La Peña també
- Nap fotem
- Jo no hi veig la solució, seria millor que ens n'anàrem a dormir
- En això tens raó
- Bona nit
- l totes les puces al teu llit

L'estaca

La varietat d'equipatges diferents que poten els conjunts del poble.
Seria 11101t més interessant que tots els eqnips es posaren d'acord per por
tar un equipatge similar que s'identifiqués amb Benicarló, adaptant-Jo als
diferents esports. Esperem i no desesperem

més ràdio
EMISSORA

MUNICIPAL

BENICARLÓ

[Anuncis per paraules~

Xics per a Ta coral Kylix
(entre 16 i 20 anys)

Diumenge de 12 a 13 hores
Auditori Municipal, 1r. pis

Bar Madeira
• 80catas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

Pg. Marítim, sln
(Junta a la pista departiva) I

'll' 47389212580 Benicarló~



MOT ENCREUAT Núm. 21 • per Francesc Anyó AGENDA CULTURAL

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:
HORITZONTALS: 1. Astorar. Boa. 2. Peu. Arenals. 3. Embats. Ulls. 4.
Riera. Allau. 5. S. Rifats. DM. 6. Activa. Paio 7. Cru. Airm·. R. 8. Orla.
Danesa. 9. Nu. Granotes. LO. Afait. Troc. lI. Toll. Fotràs.
VERTICALS: 1. Apers. Conat. 2. Semi. AlTufo. 3. Tubèrcul. Al. 4. O
ariT. Àgil. 5. Ratafia. Rt. 6. arS. Àvida. F. 7. Re. Atm·anto. 8. Nuls:
anorT. 9. Ball. Pretor. LO. Ollada. Seca. ] I. AsswniTàs. S.

HORITZONTALS:
l. La de les festes de Sant Antoni i la deia ruta del bakalao no tenen
res a veure. Donar ànim. 2. Formar la imatge mental d'alglma cosa. T.
3. Revinguda de les aigües d'tm riu. Del color de la sang arterial. 4. La
matticula nostra. Llampec. 5. Natural de les Useres. Oroneta. 6. Imita
exactament algú, especialment en el gestos, les actituds, les accions,
l'aparença. Comprenga. 7. Àspid. Tramé aigua d'un pou. 8. 1.
Cobraran. Símbol quúnic de l'erbi. 9. Remlmeració assignada a una
persona en contraprestació al treball efectuat. Ocell. Punt solitari del
dau. R. JO. Àvies. Fruit de l'olivera. lI. Elaboradors o venedors d'or
xata. Símbol químic de l'iridi.

VERTICALS:
I. "HI teu ¡lli, per aquesta ... , ara i/- lumina més perquè la claror del
ciri augmenta quan se 'n talla la meIxa", extret de Lleó l'Afiicà
d'Amin Maalouf. 2. Es pot pecar per això. A l'inrevés, motiu. 3.
Habitació mesquina. Encanteri, encís. 4. Faré presa. Eusko
Alkmiasuna. 5. Pla, propòsit, intenció. Avituallmnent, proveïment. 6.
Segon estadi de l'evolució de la libido. C. Símbol químic del ruteni. E.
7. Sodi de NavmTa.Famosa llei. Fer-se d'això és fer molts diners. 8.
Faltats de senderi. 9. M. LletTa grega que acompanya sovint l'alfa. Part
del cos 011 la dona pOlia l'infant concebut. 10. Alçaré el to de la veu,
fl11s alTibar a tiple. Pot ser blanc, negre, dolç, ranci, batejat ... 11.
Regatge, inigació. L. No enceriar

Dissabte 20 de gener
* A les 18.00 h. 1Il
DemostraclO
Gastronòmica al Saló
d'Actes de la Caixa Rural
* A les 21.00 h. "TOlTà" de
carxofes davant la Càmm'a
Af,rrària
* A les 24.00 h. Castell de
Focs

EXPOSICIÓ DE .JOSU'

RENAU

Inauguració divendres 19
de gener a l'Auditori
Ayguals de Izco de
Vinaròs.
Clausura diumenge 28 de
gener.

Diumenge 21 de gener
* A les 13.00 h. Missa

Major

FI';S'I~'\. nE: LA CARXOFA

Divendres 19 de gener,
conferències a la Caixa
Rural
* A els 20.00 h. "Fertilit
zació en el cultiu de la cm'
xofa"
* A les 20.45 h. "Conser
vació en càmera dels
esqueixos"
* A les 2l.30 Taula
Rodona
* Clausura de les jomades

l'UEMISLLIU RAM ENT

SETMANA A LA :'l'EU

Del 21 al 26 de gener a
l'Estació de Baqueira
(Lleida), amb 5 dies de
pensió, equip i curset
inclós.
Organitza: Ski Club
Benicm-ló
Informació: Casal
Municipal, dilluns de 22h a
23h.
Ca:miceria Juan, tf 471569
Pescaderia El Visiat,
tf 471752
Preus a l'abast de tothom

XAVIER ARíN

Dimmis 30 de gener, a la
Caixa Rural de Benicarló:
* A les 19,30 h lliurament

del premi de contes Xavier
Arín
* A les 20,00 h conferèn

cia a càrrec de Narcís
Comadira, escriptor del
mes de gener de la
Institució de les Lletres
Catalanes.

VIATGE CM' DE: SE:TMANA A

L'ESIACIÓ n'ESQUÍ J)E:

SOLlllW EL TARTlm

(ANJ)ORRA)

Dies 13 i 14 de gener
Organitza: Ski Club
BenicaT1ó
Allotjament a l'Hotel
Guillem (4 estrelles) amb
mitja pensió, 2 dies de fot
fait i equip i classes opcio
nals.

VIATGI~ A BARCELONA

Visita a l'Aquari, amb visi
tes opcionals a l'Imax Port
Vell i al Moll de la Fusta.
Dia 25 de gener
Organitza: Associació de la
Dona
Venda de bitllets: Dilluns 8
de gener de llh a 12h i de
17h a 18h en el Bar El
Cantonet. L'hora de sortida
s'indicarà als bitllets.

1 O I 1987654321
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NI CREIX NI MEl)(

16 JOAN GREGORI ALB10L

Tonto quien lo lea

S
uperar la banalitat quan hom obri la boca és, sens dubte,
l'empresa més titànica a què ens condemna la nostra
condició d'animals lingüístics. La histèria d'aquest

perenne tempteig es remmlta tant en el temps que, davant les
idiòcies singlades a l'aire per cervells minerals, els clàssics
van encunym' la màxima verba volant. En aquest aspecte, con
vindreu amb mi que no hem avançat massa, no? De fet, tots
podem --jo seré el primer a qui apedrcgareu-- fer rodar pel
món les falòrnies més vils si tenim accés, per exemple, a una
pàgina de setmanari o disposem d'una bona post per a surfe
jar en el ciberespai_

Sempre és preferible mantenir la boca tan
cada i passar per estúpid que obrir-la i
aclarir ¡'equivoc

Davant --o, millor, a sota- d'aquesta espasa de
Damocles, la gent ens hem anat proveint d'escuts que ens exi
mesquen d'una relliscada, més letal com més parençosa. Uns
f,l.l d'aquell mutisme que afecta ignorància el recer més segur
~bans d'emprendre una COlTecta retirada davant l'adversari;
(1' :;¡HTes n'hi ha que desannen el contrari amb la ironia, la
facultat que algú ha definit admirablement com el reconeixe
ment sentimental del fracàs de la raó. La veritat és que, sobre
la qüestió, tots han volgut dir la seua i algunes de les sentèn
cies han esdevingut veritables afirmacions apodíctiques. Vet
ací, de mostTa, com ho va expressar Mark Twain en versió del
Ca!endario del Sagrado Corazón de Jesús (Ediciones
iVfensajero, 1995): Sempre és preferible mantenir la boca tan
cada i passar per estúpid que obrir-la i aclarir l'equivoc.
!vlagistral. Posat en aquesta sendera de les autoritats, no em
puc estar de fer sentiT la veu del meu admirat Baltasar
Gracüín, sempre deu de bons consens i vademecum de la post
modernitat: Ni por el hablar en la plaza se ha de sacar el
sabia, pues no habla afl[ con su voz, sinó con la de la necedad
común, por mas que la esté desmintiendo en .l'U interior. lanlo
huye de ser contradicho el cuerdo como de contradezir.
Litterae manent.

La constatació d'aquesta dolorosa realitat deu ser la causa
que sempre m'hagen interessat aquells autors capaços d'infe
rír poesia a pattir de la rutina més orgànica. Jo mateix puc
posar el rastre dels meus :fi-acassos com a prova que una tal
habilitat no és universal entre els qui usem de lletTa i dec1arar
m'lli absolutament incapacitat. Jo no sé enceltar en la boca del
pou que l'acte més repetit amaga embardissat entre el costum,
ni m 'han ensenyat mai a fer botar la 11 um sota ia pàtina de la
consuetud. Tampoc no construiré mai un enigma tan senzill i
~~hora sublim com el que envolta la mort del vell Homer, el
qual diu que es va llevar la vida en no poder resoldre, a l'illa
d'Íos, l'endevinalla que li proposaren dos joves mat'iners men
tre 'espollaven: El que hem agafat ho hem deixat, mentre que

duem el que /10 hem agafat.

No he pogut reeixir mai a bastir un amor
apassionat sobre la imatge de l'amada este
nent la roba

Encara podria seguir enfilant les denes del rosari de les
meues mancances intel'lectuals sense eixir de casa nostra i del
nostre temps. Més exemples. No he pogut reeixir mai a bastir
un amor apassionat sobre la imatge de l'amada estenent la
roba i d'altres ho han fet de manera memorable. Vegeu Salvat
Papasseit, que escrivia mentre la roba s'eixamora, o l'abran
dada veu de Vicent Andrés Estellés: Tot ho recorde mentre vas
estenent la roba.

Encara més, Pla. Des del dia que la vaig llegir, em fa l'e
fecte que una explicació de la llei de la causalitat sempre
haurà de passat· per les paraules de l'autor de Palafi:uge11: ... Ia
salpresa que l'big tenir el dia que en el moment d'orinar vaig
sentir que el lfquid feia olor d'espàrrecs de marge. Havia
menjat, jeia dues hores, una truita amb e5pàrrecs. Vaig com
prendre la llei de la causalitat. Són aquests els escriptors que
més adlniro. Com aquell que és capaç de pescar l'imprevisi
ble al fons de I'habitud, de preveme sismes submarins en la
nostra enganyosament pacífica mar Meditenània i fer-se, en
conseqüència, l'angoixosa pregunta: ¿Seria Calig el hogar de
Benicarló y Peñiscola en caso de un maremoto ï
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