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Editorial
Cultura

Aquesta setmana ha estat plena d'esdeveniments cul
turals, és dar que Benicarló té en. aquest aspecte un
tiló inesgotable de vida -que molts anys dure- i per

aquesta raó ens podem sentir orgullosos. Des d'ací volem
encoratgar a tots els que ho fan possible per continuar en
aquesta línia, fent de Benicarló una ciutat oberta cultural
ment.

Pressupostos
~ roa han arribat, ja temim ací els pressupostos per a l'any

en curs, un pOC tard pero ací, al cap i a la fi és el que

" compta.
La veritat és que a90 deIs números no és el nostre f01i,

pero d'una primera ullada, sembla que augmenten en vara
un 31% ¡¡fiu!!, de U50 a 1516 milions de pessetes, per a un
profa ens pareix una quantitat bastant elevada, i més per a un
poble com Benicarló. Evidentment el regidor d'hisenda
sabni el que es fa, pero si alguns ingressos arribaren a fallar,
moltes obres es podrien quedar a Faire, o si més no, l'en
deutament podria disparar-se excessivament.

Per si o per no, aquesta només és una opinió molt particu
lar, evidentment, per aixo a la pagina del costat poden veure
com estan els números realment i fer-se vostés mateixos la
seua opinió.

Cartes deis lectors
¿Los búhos razonan?

Evidentemente, no, ni tampoco hablan, y, menos aún, escriben. Sin embargo, ten
dremos que admitir que si utilizamos el lenguaje figurado alguien pueda escon
derse tras ese seudónimo para escribir aquello que le apetezca de fonua anóni

ma. Pero si en este caso admitimos la existencia de "lenguaje figurado" habremos de
admitirlo siempre, y habremos de admitir que se use el ténuino "tradicional" para algo
que en sólo 23 años haya conseguido un enraizamiento en la sociedad como el que han
conseguido las fallas de Benicarló. Es gracias al lenguaje figurado que el periódico que
ahora estamos leyendo se llama "la Voz... " a pesar de no ser ninguna manifestación
oral, como indicaría el témlino "voz", sino escrita.

Además, amigo búho, observo en tu escrito fechado el 15 de marzo, que tiene un
tremendo despiste, quiero pensar que no intencionado, cuando escribes que oiste un
anuncio, habrías dicho mejor "falca", en SER-Maestrat, y unas líneas más adelante te
refieres a los presentadores del programa -¿No decías que no habías oído ningún pro
grama? ¿En qué quedamos? De todos modos, en ninguno de los dos casos, ni en la
falca, ni en el programa, puedes hablar de presentadores en plmal sinó de locutor en el
primero y locutora en el segtmdo. Este eITor me resulta inexplicable salvo que tengas
lUl ánimo, no confesado, adverso a la emisora.

Para telminar, amigo búho, te voy a dar la razón en algo: dejemos todas las cosas
en su sito y, por lo tanto, a los búhos en las ramas de los árboles y no en las redaccio
nes de los periódicos.

FRANllSCO ANDM:J.,IR
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Denegada una subven
ció de 90 milions per al

nou dipósit d'aigua
Rw;/cCló

La ConseJ1eria d'Obres Públiques ha
denegat a l'Ajuntament de
Benicarló la subvenció sol'licitada

per a construir un nou dipósit d'aigua de
10.000 mJ a la partida del Bovalar destinat

a complementar el ja existent (la bassa de
Sales) i abastir el úLtur polígon industrial.

De res ha servit tenir un govern mmlÍ

cipal del mateix signe que el govern
autonómic, ni un diputat de la nostra Cill
tat a les Corts Valencianes. Una altra
decepció que haurem d'apLll1tar al cada
vegada més destacat saldo negatiu del
Pm1it Popular benicarlando.
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La partida més gran se I'emporta les inversions.

Molls diners pensa ingressar l'Ajunlamenl, sobrelol de subvencions. Ja veurem que passa.

L'empresa Total ha sol·licitat a
l' Ajuntament la instaHació d'una
estació de servei-túnel de rentatge

de vehicles a l' Avingllda Jacinto
Benavente, totjust davant del col'legi "La
Salle". Els ve'ins tenen 20 dies per pre
sentar les al'legacions que estimen perti
nents. Un altre tema que dura polemica a
la nost1'a ciutat.

Roda de premsa conjunta
de la UPV i el PSOE

després del pie

Sol·licitada la intaHació
d'una gasolinera al centre

de Benicarló

ls grups municipals de la UPV i el
PSOE van manifestar la seua més
proúmda indignació davant les rei

terades mostres de passivitat i menysprell
que el senyor alcalde ha est"t brindant als
regidors i als assistents als plens, ja que la
primera autoritat no contesta les pregLm
tes que h formula l'oposició.

La UPV ha deixat entreveu:re la possi
bilitat de posm' LUla denúncia al Tribunal
Suprem emparant-se a la Llei 62178 de
Drets i Déures Fonmnental.

D'altra banda el PSOE ha mnenas;at de
no assistiral PIe i dur davant del fiscal al
senyor alcalde per la seua actitud.

PlESETAS

La pregunta del milió
és:
qui ens garantilza que tols
aquesls diners rea/ment
arribaran a Benicar/ó?

As;ó només dependnl. de
la capacitat de gestió i
negociació de 1'alcalde i el
seu equip de govern del
PP Ara ja no hi ha excu
ses.
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milions de pessetes d'al
tres administ:racions i
enguany la previsió és de
316 milions, la diferencia
és abismal.

La partida més gran se
l'emporta la construcció
del nou dipósit d'aigua
(183 milions) i el Convent
de Sant Francesc (l 39
milions).
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a diferencia primor
dial respecte al
pressupost de l' any

95 és un augment moit
important de les inversions
que vél1en per transferen
cia de capital (subven
cions). Cal pensar que
l' any 95 només es van
aconseguir quasi 29



RlmACClÓ

(enguany de la Fabrica del
Monongo); reportatges i
entrevistes (eniTevista al José
Maria Febrer i a Julio
Sansano); capitol de les fes
tes berlicar1andes i les ja
habituals col·laboracions.

En aquesta ocasió s'han
editat 800 exemplars i una de
les queixes deIs autors és que
"la gent encara no ha entés
que és un !libre important
que tots els benicm-landos
haurien de tindre a casa seua
per a seguir I'evolució de la
ciutat"

En aquesta ocasió
s'han editat 800
exemp!ars de l'anua
n

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

Benicarló 1995

Segons el senyor
Meseguer Tanu31i segueix
ia línia deis tres anterior, pre
tenem ref1ectir la história de
Benicarló, basada en la docu
mentació i ]'observació" El
lIibre conté la crónica d<:
I'any 1995, (el capítol fonal
mental i 31nb un apartat espe
cial dedicat a les eleccions
local i autonómiques); un
capitol titulat "les pagines de
la historia" que inclou un tre
ball del Benicarló de f'a 100
anys, un treball sobre el fort
de Benicarló i la novetat és
un apmtat que parla de la
indústria benicarlanda

V. Meseguer: La demoliciá de la xemeneia de la fabrica
del Morrongo, la imatge més impressionant

" p r e t. e n e m
ref1ectir la historia
de Benicarló, basada
en la documentació i
1'observació"

Presentació de l'anuari de

En roda de prem
sa celebrada el
dissabte dia 23

de mary al Parador de
Turisme de Benical'ló,
els senyors Vicent
Messegueri José
Palanques van presen
tar l'anuari 1995.

Aquest llibre és un
recul1 dels esdeveni
ments més important
que ha viscut la nostra
ci utat durant l' any
1995.

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

un rellevant conj1llt
de vent, el "Valencia
Brass Quintet"(28 d'a
blil), a més de dos
duos, un d'oboe
piano (11 de maig) i
un altre d' orgue i
trompeta (30 d'abril)
amb el recent restaurat
orgue de l' Església de
Sant Bertomeu.
També vindra de
Franya la Coral
Chatemoy de Semoy

Un any més podrem gaudir ---]
de la música i del cant a Benic~ (14 d'ablil), i d'altres

conjunts corals proce
dents de Barcelona i Valencia
participaran juntament amb la
Coral Kylix i la Polifónica
Benicar1anda al VII Aplec
Cant a les Comarques.
Tindrem ocasió d'apreciar
interprets de casa nostra, en un
concert de solistes de
l'Academia (20 d'abril), una
audició de la Banda de Música
Juvenil (21 d'abril) i un cop
més podrem gaudir d'un recital
de cant a canec de la soprano
benicarlanda Gemma Roig. Es
cloura el Cicle amb un Concert
Extraordinari a cimec de la
Banda i la Coral.

L' acte que enceta aquest
Cicle es portara a terme aquest
proper dissabte a les 19h. a
I'església de Sant Bertomeu,
amb un Concelt de Música
Sacra que promoll La Junta
Local de Setmana Santa, on
intervenen el COI' PaIToquial i
la Coral Polifónica
Benicarlanda que actuara
acompanyada de la pianista
Isabel de Antonio. Cal fer
menció de I'estrena, en aquesta
ocasió, d'un Himne al Crist de
la Mar musicat pel benicarIan
do Pablo Anglés. Per al diu
menge de Rams s'ha progra
mat 1ma actuació de la Banda
de Música Ciutat de Bel1icarló
a la playa Sant Joan a les 12h.
del mati, recuperan! una vella
tradició de gran acceptació
popular.

Tot i que la Generali
tat Valenciana ha
reduH substancial
ment la seua ajuda,
aquest Cicle es ce!e
branl a Benicarló sota
el patrocini de
L' Organisme Auto
nom de Cultura.

Tot i que la Generalitat
Valenciana ha redui't substan
cialment la seua ajuda, aquest
Cicle, celebrat des de fa anys
arreu de la Comunitat
Valenciana, es celebrara a
Benicarló sota el patrocini de
L'Organisme Autonom de
Cultura. Enguany ens visitara

REDACCIÓ

El passat dimarts es va
. presenr.ar al~ mitjans de

comUlllcacJO la progra
mació que del 30 de mary fíns
el J2 de maig constituira l'o
ferta musical a la nostra ciutat.
A I'acte presidit per l'Alcalde
(en substitució de Francisco
Flos absent per motius de
salut) varen participar directius
<le l'Associació Musical Ciutat
de Benicarló i de la Coral
Polifónica BenicarJanda par
lant deis diferents actes previs
tos, coordinats per aquestes
dues entitats.

10fA,d,
U ---------- .-----

Presentació del XVIé Cic e de
Concerts de Primavera



Foto denúncia

Quan es fan cases noves evidentment cal retocar
tot el cablejat que penja normalment per sota
de les balconades, fins ací tot correcte.

El e ja no ens pareix tan correcte (tal com apareix
a la foto annexa) és que els cables córreguen per les
parets com si fossen esparragueres, enganxant-se per
qualsevollloc, ja siguen finestres, balcons o amb ferros
de la manera que vinga bé, sense cap tipus de protecció
per als pobres vianants que circulen per les voreres i
que en qualsevol moment poden rebre damunt la seua
"cocorota" algun cable, ferro o si més no, alguna ram
pada, que a més a més pot ser d"'órdago".

Res, que a les autoritats competents se'ls podia ocór
rer que els pobres vianants i algun que altre cotxe, o... ,
poden sofrir algun que altre desperfecte més que irre
parable, i després, on hauran d'anar a queixar-se? Si vals veure la teua Fata-denúneia publicada ha pots

fer enviant-Ia a tI< vt{. k g~ el Sant Francesc, 95

J6J XiMO BUENO

ELS
NÚMEROS

MÁG es
es de fa unes setmanes es toma a
parlar de l'espectac1e magic més
important d'un Ajuntament: la

discussió i aprovació del seu pressupost
anual, així les noticies que van sOltint a la
premsa fan referencia a l'imminent tanca
ment de partides d'ingressos i despeses,
per tal que la resta de forces a l'oposició
pugnen al menys dir la seua.

Pero la veritat és que una qüestió com
aquesta que hamia de ser cabdal per a la
vida d'un poble, per condicionar tota la
dinamica municipal d'un any, a I'hora de
la veritat només es queda en uns níuneros
nuigics que el 99% de la població ni
coneix, ni entél1, ni mo11 menys comprén;
i sobretot són magics perque al final mai
s'hi ajusten a la previsió inicial, o si no
com s'explica que encara la liquidació de
l'any 94 de l'Ajuntament de Benicarló no
estiga feta.

Per aixo no cal preocupar-se massa per
coneixer el pressupost d'enguany, perque
es continuara amb la practica deIs últims

anys, d'inflar el capital d'ingressos per a
justificar el de despeses, i per tant ja de
bon comen¡;;ament podríem afinnar que
les previsions tampoe es compliran,
sobretot en temes d'inversions, i com
sempre els provei'dors continuaran tenint
problemes per a cobrar i el deficit anini
augmentant.

Podríem afirmar que les pre
visions enguany tampoc es
compliran, sobretot en temes
d'inversions, i com sempre els
prove"idors continuaran tenint
problemes per a cobrar i el
deficit anira augmentant

Aixo obligara a I'equip de govem
popular a seguir [(mt poques coses, de la
mateixa manera que ha passat fins ara,
com per exemple I'any 95 quan les inver
sions inicialment previstes per valor de
més de 200 milions de pessetes no s'han
realitzat per manca de liquididat; així
mbanització de calTers com Pérez Pina
(pendent des de fa tres anys), Valencia,
Dr. Coll, lecla; els semafors a la crui1la
Grau-Mendez Nuñez; I'obertura del
carrer de la presó; les instal.laciol1s per a
la radio mwlicipal, etc no s'han fet per
culpa deIs diners o bé no recaptats o bé no
ingressats per altres administraciol1s; i
només s'han executat petites coses que no
clesviJtuaren massa el "superavit" final del

pressupost.
Ara bé, no deixa de ser cW'iós que el Sr.

Alcalde ens vol vendre el pressupost del
96, dient que enguany la partida d'inver
sions augmentará a 400 milions, quan des
de fa quatre anys aquestes inversiolls mai
s'han executat ni al 50% perque els díners
que entren a tresoreria municipal són
només per a garantir el funcionament de
l'ajulltament treballadors, polítics, fes
tes...

L'Alcalde ens vol vendre el
pressupost del 96, dient que
enguany la partida d'inver
sions augmentara a 400
miliolls, quan des de fa quatre
anys aquestes inversions mai
s'han executat ni al 50%.
Seria més honrat reconeixer
aquesta limitació

Aíxí seria més honrat reconeixer
aquesta limitació pressupostaria, o de ges
tió municipal, i no seguir enganyant els
ciutadans fent-los creure en mirac1es com
el de les Coves, i més ara que mohes
empreses de la ciutat no aportaran res de
res a la tresorería municipal tant pel seu
tancament o la seua fugida a alu'es muni
cipis de la comarca per ]'estancament del
Poligon Indusu"Íal.



Gemma Roig
debuta a Castelló

Pintura de renom
a "Le Nain"

ANNA PUJOL

El passat
dimecres
el Centre

Cultural de
l'Ateneu
Castellonenc va
ser el marc que
va acollir la pri
mera actuació de
Gemma Roig a
la capital de La
Plana.

Acompa
nyada al piano
per una de les
figmes habituals
als concetts de l' Ateneu, Diego
Ortega Sánchez, Gemma va
iniciar el recital líric amb unes
peces populars catalanes harmo
nitzades per García MOl'ante i la
portuguesa "Azulao" de lO.
Valle per continuar amb un
"fado" d'E. f-Ialfter pie de mati
sos i sentiment.

En una segolla part la sopra
no benicarland3. va fer Wla
demostració del seu domini t\~c

nic amb obres del romanticisme
alem<h'1Y interpretant obres de
Brahams i Schllmann. Peró va
ser amb els "Cantares" de
Turina i amb la "Romanza mar
chenera" de la sarsuela de
Torroba que va fer seu definiti-

vament l'auditorio Una lIarga
ovació va provocar el "bis" d'a
questa darrera pe9a amb que es
va c10ure lUla vetllada memora
ble on el públic de Castelló va
apreciar en el seu just valor les
aptituds i la professionalitat d'a
questa interpret que es va obrint
camí en lUl camp tant dificil
com és el "bel canto".

Un dibuix de l Correa, cone
gut artista local, fet mentre es
produ'ia l'actuació, ens serveix
per il'lustrar la crónica d'aques
ta audició que, segons els direc
tius de l'Ateneu, és la primera
d'una continuada presencia de
Gemma Roig en els programa
cions musicals d'aquesta entitat.

lANNA PUJOL

E
l passat dissabte es va
inaugurar a la galetia
Le Naill una exposi

ció que es podra visitar fins
el proper 28 d'abril. Es trac
ta d'tma selecció de pintura
catalana deIs segles XIX i
XX, una época molt fructífe
ra pel que fa a la quantitat de
creadors, estimulats per Wles
circumstancies históriques
especialment favorables pe!'
a les 311s. En les senes tra
jeclories es presenten com a
denominadors comuns els
estudis a LJotja o a
l'Academia de Sant Jordi,
una adscripció al Reial
Cercle de Sant Uuc, els
guardons, .medal1es i men
cions als "Salons" deles
prillcipals capitals, les
beques i estades a J'estran
ger.

Es tracta d'una
selecció de pintura
catalana deIs segles
XIX i XX

Del floret que se'ns pre
senta a Benicarló destaquen
noms ben coneguts com els
barcelonins Pere Pruna i
Ceferino Olivé, l'olotí Pere
Gussinyé, el lleidata

Baldomer Gili Roig, d'al
tres els trobem més difumi
nats dins del panor3lua bar
celOlú, peró amb una espe
cial rellevimcia local com és
el cas deis tOltosins Josep
Benet Espuny, Ferran
Amsa SubiJ'ats i Francesc
Llop Mal'qués del qual en
trobem una extensa repre
sentació pictórica. Divuit fir
mes més completen aquest
conjunt d'una cinqu3Iltena
de pintures que partint d'un
romanticisme atTelat en cri
teris academics ens plante
gen un recolTegut Oll predo
mina el tractament del costu
misme i el paisatgisme de
factura impressionista, peró
que aniba en alguns casos a
evidenciar una marcada
influencia dels estils euro
peus derivats de les primeres
gosadies avantguardistes.

És molt possible que els
preus d'algunes d'aquestes
obres resultin prohibitius per
a les nostres butxagues,
especialment en temps de
crisi económica, pero la
visualització d'aquest con
jlmt de pintures, si més no,
ens enriquira l'esperit i ens
acost3l"a fragments d'unes
realitats que transcendeixen
I'aparent limÍtació d'lilla tela
acolorida.

V Telefono per denunciar que he anat a la biblioteca municipal i he vist tres pósters que no m'han agradat
gens. Dos fan publicitat de Marlboro i en certa manera inciten a fumar; i a }'altre póster es veu un soldat dema
nant no sé quin rotllo d'aquests militars, Gnlcies.

El vostre telefon és el 47
Hem posat a la vostra disposició un contestador automatic perque hi deixeu les vostres opinions, queixes i sug

gerencies. Cal que deixeu el vostre nom i número de document d'identitat (aquestes dades seran confidencials i només
es publicaran si ho especifiqueu)

. ---1



EL TEATRE OBRI
LA IX MOSTRA

LITERÁRIA

RWACCJÓ

El proppassat dissabte va tenir !loc a
Benicarló el comen<;:ament de la ja tradi
cional Mostra Literaria que organitza

l'Associació Cultural "Alambor". El primer
deis actes va girar en tom del tcatre i hi van par
ticipar en una taula rodona sota el tito] de "El
teatre am", Merce Sarrias (autora teatral i
periodista), Cristina Garcia (ach'iu) i Caries
Montoliu (actor).

S~~I;I
--------------------_.--- LJ

Teatre a Bellicarló

TEATRO DE
GIJARD A

preseJlII.l

de Ferntlud() Fenfán-Gó¡nez

PLDACC¡Ó

lic"e etas son
a el vera o

Es van abordar diversos temes
com les diferencies entre els móns
teatrals de Barcelona~ Valencia
Madrid

Es van abordar diversos tl3mes com les
diferencies entre e1s móns teatrals de Barcelona,
Valencia i Madrid, les difícultats actuals de la
professionalització tant d'actors com d'autors, la
influencia deIs seríais de TV3 en l'assistencia
del públic a les sail~s teatrals i es va acabar par
1ant de la manera de com organitzar el teah'e a
Benicarló.

Va ser una vetllada molt interes
sant per al selecte públic assistent

Va ser una vetl1ada molt llteressant per al
selecte públic assistcnt.

Las
pa

El grup de featre amatem de
Benicarló, Teatro de
Guardia, posara en escena

aquest cap de selJl1ana lma obra de
Femalldo Feman Gómez "Las bici
cletas son para el verano" a l'audi
tori municipal de la nosh'a ciutat.

L' horari de ]es representacions
sera el següent: divenclres dia 29 a les

22,00h. i dissabte 30 la sessió sera
doble: a les 17,30 i a les 22,00h. El
preu de l'entrada és de 500 pessetes
la sessió de la nit i de 300 pessetes la
de la tarda.

Teatro de guardia demalla que,
per la lIarga dLU'ació de l'obra, el
públic siga pWltual.

I
Il~Del29 de mar9 al 8 d'abril

• TOY story
--

estudio

el setmanari que més parla

C~
--- &

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

P'?~2 ~::'rC'8df), 1 Tel (fflX 47 14 32 • 12580 Benicarló



TAMBÉ HI TENEN VIRUS?
I mussol va sentir un gran goig
quan per fi I'ajuntament de
Benicarló va decidir-se a aneglar

la pista tot-teneny del caner Peníscola
per acabar tot d'una, al menys per llns
quants mesos, amb tots els clots que dia
rera dia anaven sortint.

El mussol s'ha assabentat que
l'asfalt del carrel' Peníscola
pateix el virus de la vaca boja
brit~mica

Ara de sobte el mussol s'ha assabentat
que J'asfa1t d'aquest carrer pateix el virus
de la vaca boja britaruca, 1ma malaltia que
sembla que es manifesta a partir del mes
que s'ha gUaJit un C31Ter amb diners
públics, pero aquesta malaltia cronica
encara és més greu que la lepra, ja que
poc a poc va deteriorant el carrer fins a ser

impossible transitat per eH aJnb qualsevol
tipus de vehicles, tret deIs 4x4. Gracies
que el mussol no camina sinó que per des
plac;:aT-se empra el vol aeri.

El mussol ha cercat en cercJes medics
les característiques d'aquesta malaltia,
que sembla que sempre és constant en les
seus causes i simptomatologia: un cancr
aneglat, siga les voreres o j'asfalt, al cap
d'uns dies 1ma empresa de serveis basics
es dedica a contagiar-li el virus boig, que
es manifesta amb el seu trencament per tal
de soteITaJ" uns quants tubs baix tena ¡que
per tant, a poc a poc la via pública va
caient a trossets, sense que I'empresa con
tagiadorali pose remei.

Només quan I'ajuntament esta tip de
tractar al malalt amb pastilletes sense
aconseguir cmar-Io definitivament, és
qUaJl Ji t0111a a administr31" un antibiótic
efectiu, pero al cap de cert temps la matei
xa o una altra empresa torna a atacar al
can-el' aJnb el "virus del servei públic".

El mussol no entén com encara I'ajuo
tament, davant aquest virus boig, no ha
buscat una vacuna que siga defInitiva per
acabar amb eH, com per exemple amb lm

il.lustríssim decret d'alcaldia d'obligat
compliment per a totes les companyies
electriques, telefoniques, de l'aigua, de
tele per cable .. , i on s'arbitren meC311js
mes legals i urbanístics que garantitzen
que mai més un caner es tomara a trencar
per a passar un fíl.

El mussol no entén com enca
ra l'ajuntament, davant aquest
virus boig, no ha buscat una
vacuna definitiva

El mussol només troba com ajustifica
ció d'aquest constant desgavell que els
politics no volen o no poden posar fre a
les actuacions que marquen aquestes
empreses per la quantitat de diners que la
mateixa admjnistració pública els deu,
així com al mateix temps per la nul.la
voluTltat d'aquestes companyies a buscar
solucions defínitives pels beneficis que
els comporta carregar sobre l'usuaJ"i els
costos d'obrir i tancar un caner per qual
sevol motiu"

LA V~ k g~
El teu setmanari Sense afonies /5ubscriu-l 'hi

Fitxa de subscripció

NOM COGNOMS .._----------- -

DOMICILI ._----- ----- --
POBLACIÓ CP TEL. ._.

Se subscriu a LA V40- k E~, per ]'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonifícació 10%), 02.470 pts (26
números, semestral, bonifícació 5%) prOITogable si no hi ba orill"e en contra. Als enviaments fora de Benicarló calill·a afegir
1.000 ptes sel11estrals o 2.000 ptes anuaJs.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria O Xec bancari nominatiu adjunt
Remeteu aquesta butllera i la domiciliació bancaria o el xec nominatiu per 4.680 pts (52 números, anual) o 2.470 pts (26 m:tme-
ros, semestral) a Associació Cultul'alla Feram de Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal M1mjcipal. 12580 Bellicarló)

-------------~----- ----------- -------------------------------------------------------- ..
-----~--- -- - ----

Signatura: d de 199
--~ -----

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

--- . -------

ADRE<;:A POI3Li\CIÓ el' --------------
NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPrE- . .._---

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano!:, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentan't l'Associació Cultural la Feram de Benicarló per I'im-
port de subscripció a V40- k E~.

Signatura: d de 1996



J6 Lo MANIF.4SSEJ? MAJOR
---------~---------

ARROSBRUT

No conve que el lector confonga aquest arras amb un alu'e de nom
semblant fet amb productes de la mar. Aquest anos brut que mengen
a les mallorques és d'Lma altra mena, pero igual d'agra·it. Es pot fer

amb llebre, tords o qualsevol altre animal de caya de caracteJÍstiques sem
blants.

No conve que el lector confonga aquest arros amb un
altre de nom semblant fet amb productes de la mar

Per a aquesta empresa comenyarem posant al foc una cassola de fang, en
la quaJ fregirem amb oli brunzent la llebre u'ossejada i el tordo Quan siga ben
rossejat ho reservarem i hi tirarem a l'oli ceba ITinxada, alJs i al punt el tomaquet discretament. Quan haja redui"t el sofregit toma
rem a posar-m la cam i l1i tirarem una bona quantltat d'ajgua. Hi afegirem sal i unsfils de safi'a per deixar-ho come lIargament. A
cap d'una hora !larga hi posarem unes carxofes del tenne trossejades, pésols i, si n'hi ha, bajoques.

A banda, fregirem els fetges de la caya amb la seua sang i amb ayO, un al1 i julivert farem una picada. Provarem el punt de sal
del guisat abans de posar-hi l'anos. A mitja cocció l1i adjuntarem la picada del morter i esperarem que I'anos siga al punt. Convé
que quede caldós amb un color caracteJÍstic que Ji dóna tant desaf,rrai't nomo

Quina vergonya de pres·dent
de les Corts Valencianes!! (i 2)

,--------,-----------------_._--------------------------

Concurs de dibuix ;
de€dCJc~

per ols estudiants de /0 Comunitat Valenciana

lo Toulo de les Corts Volencianas, en la eunio ealisad el Torrent el dio
6 de febrer de 1996,~motiu de la ammemorado el 25 d'Abril, Dio de
les Corts Valenciones,ha acordaf convocar un concurs de dibuix j un de
~per als esfudionfs de lo Comunifal Valenciana, ~Ies bases
següenls:

,r'
j,~CONCURSDE DIBUIX

Padron porticlpo)J.~ alumnas, que tinguen entre 6 i 12 a"Y', de centros eduooliu,.

CONCURSDE~
Podran parlidpo,v"ls olumnes que Hnguen enlre 13 i 18 ony', de centres
educalius. El tema dela~ sera: "Carls Valenclanes". la Sno
excedlra de qualre folis ~SPO¡, si esta esc:rit~ o cinc folis
si hoes~6aS

~TER;J
El, treballs es podran pre>entar fins o les 12 hore, del dio 3 d'abril d. 1996.
Els premi5 s'entregorcm en un acte qu@loc el dio 25 d'abril.

PREMIS

Quatre premis per a alumnas corresponontso(educ~v
Ide 6 012 ony,)

Dos premis par a alumnos educad secundaria
¡de 13 a 14 anys)

Gualre premis par a bachillerato COU j~prolessional.
Ide 15 a 18 anysl

Tres Temis sr o incopacitols@@
auger mi'ans i severs}

Tres premis de 100.000 essetes per a trebolls conjunts en centres de€!..
~,€u~p i chillera FP.

IEls premis individuals consistiran en un diploma i materiol escolar)

JURAT

Vi~epresidenl Primer dI:) les COff!
~nyor José Cholbi Diego

Vkepresidenl Segon de les Corls
E~enyor Frollces.c Xo...ier SClnahujCl Sanchis

El Llelrol Molor
Hor.ra' Senyor Uuís Aguil6 i lúcía

Profenore,¡
Senyoro Carmen Caparr6s Ponioguo

Senyoro Amporo Sirero Corbín

As~sor de la~~~:~
Senyor Jo~ Antonio o Uolo!;

Cap del~ Publlcocions
Senyor~Wlosla Alonso

Continuem passant vergonya i preguntant-nos:
- Per que el senyor Lizondo accentua "sera", "excedira", "esta" i no "tindra"?
- Per que en aquest escrit no utilitza "ab" (fmma medieval de "amb") que ha utilitzat en alu'es escrits i ara només escJiu "en"?
- Per que ens passen tantes desgracies? Que hem fet per a meréixer un president de les Cmts tan impresentable? etc., etc., etc.

___m==-c~::.=::zlI_---------------------



¡6J JOSEP M. SAN ABDON

Generació deIs 70
-------------- -----------------

Retrat de la mafia

E
stem en lUla tarda de la primavera de 1979,
la playa de la Mare de Déu de la ciutat de
Valencia és un deIs llocs més agradosos on

es pot estar cn aguests moments. Estic assegut a la
telrassa de la cafetería Roma on els joves escrip
tors de la Generació deis 70 fan teltúJia tots els
dimecres. he estat convidat pergue estan interes
sats en la nostra aventl.U'a literaria benicarlanda,

Estic assegut a la terrassa de la cafe
tería Roma on els joves escriptors de
la Generació deis 70 fan tertúlia tots
el s dimecres

Allí em trobo per prirnera volta amb cam i ossos
a Eduard J. Vergel', impulsor de la revista litera
ria "Cairell". AFerran Cremades i Arlandís pen
sant en la seua Valencia de les fembres peccadrius.

Josep Piera, que m'encoratja amb
paternaIs consells i em dóna la seua
última composició -truca/m amor la
porta- per a pub! icar-la a
ItLlombriu lt

A la més gran promesa de les nostres lletres
Josep Picm, que m'encoratja amb patemals con
sells i cm dóna la seua última composició -truca/m
amor la porta- per a publicar·ola a "Llombriu". La
contundent barba de Mare Gnmell, darrera de la
gnal s'endevina la satisfacció, car ha estat premiat
amb l'Ausias March de Gandia. També hi és la pin
tora Maria Montes, musa i COmp311ya a qui
acompanya de] poeta, cineasta i novel'lista Josep
Unís Seguí -,y/estén el poema/ com una taca/ i
la<.:o-, el qual porta un exemplar a les mans de la
revista "Valencia semanal", on p310la d'ell mateix
lltilitzant 1UJ pseudonim. Avui he entrat a la prime
ra capeneta, i he perdut paJt de la mena innocencia
literaria.

Sharon Stone i Habert de Niro,
prctagonistes del film d'Scorsese

Fitxa tccnica: Casino.
Director: MaJtÍn Scorsese;
Actors: Robert de Niro, Sharol1
Stone, Joe Pesci, James Woods, Don
RickJes, Alan King, Kevin Pollak.
Guió~ Nicholas Pileggi i M31tin
Scorscse.
Fotogl'afia: Robert Richardsol1.

Il la seua danera peJ'lícula
Martin Scorsese toma a un
deis temes amb els que es

traba més a gust, el món de la mafia,
comja va demostrar aJnb "Uno de los
nuestros".

En la seua dan-era peHícu
la Martín Scorsese torna a
un deIs temes amb els que
es troba més a gust, el
món de la mafia

"Casino" ens mostra els mecanis-

mes que va fer servir la mafia en
els grans moments del joc a Las
Vegas servÍnt-se de la historia de
Sam Rothstein (Robert de
Niro), un expett en el joc, enca
lregat de dirigir un casino que
serveix de tapadora de negocis
bruts, casat amb una prostituta
(Sharon Stone), amic d'un
assassí, Nicky Santoro (Joe
Pesci), i que coneixera els
moments més aJts i més baixos
d'aquest món.

La peHícu]a és narrada
a manera de documen
tal, i contada des de

diversos punts de vista

La pel'\icula és narrada a manera
de documental, i contada des de
diversos punts de vista, amb un
ritme narratill de vegacles compul
siu, acompanyat d'wla magnífica
banda sonora al !larg de tres hores
que passen rapidament.

La pel'lícula va acompa
nyada d'una magnífica
banda sonora al Ilarg de
tres hores que passen rapi
dament.

Martin Scoi'sese continua mos
tTant-se com el director inconfonrus
ta de sempre, dirigint una de les
miI10rs pel'1ícules de la temporada
que Íncomprensiblement no ha estat
nominada per a l'Oscar.

12580 Benicarló

Bar restaurante
,

e na
Dr, Ferran, 7

Auto Escuela

DALMAU
MíguelDalmaulbáñez

Ma. Dolores Bayarrí Ramón

Seguros Generales
el Alcalá de Xivert, 5
Te!. 471904

. , L' _
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J6 JM4SCUNS

Magraner
( Púnica granátum)

Arbret d'uns cinc metres d'alyaria,
sovint més baix j d'aspecte arbustin;
capyada irregular, molt ramificada, i

branques oposades i més o menys espinoses.
FuIles enteres, lluents, de forma lanceolada o
esu'etament eHíptica; oposades ¡caduques.

Les flors, d'un bell venllelI escarlata, gros-
ses i vistoses, esc1aten de juny a julio1.

La maf,Trana n'és el fmil.
Procedeix de ten-es orientals.
Cultivat i naturalitzat a la tena baixa. De

vegades és plantat a les tanques vives deIs
conreus.

GUIA
DE LA ENERGIA

Instituto para la Diversificación y
Ahono de Energia -IDAE-

201 Pago

500 Pta,
Es una guia molt complelia i deta

llada que ens explica de quina
manera podem estalviar energia a

casa nostra i al cotxe. Ens pot servir de
molt bona ajuda si estem pensant en fer
110S una casa, comprar un cotxe o algun
electrodomestic o, simplement, si volem
estalviar energia en els aparel1s que
teni.!l1.

Trobarem també en aquesta guia
infonllació sobre la incidencia ambien
tal de les diferens fOlmes en que fem
servir l'energia i deIs esforyos que
s'estan fent, -i que podem fer- per a
reduir el sen impacte negatiu.

Acaba amb un breu vocabulari espe
cífic sobre paraules relacionades amb el
tema, i amb una relació d'adreces, que
ens poden ser útils si volem ampliar la
infomació sobre algun aspecte en con
cret.

J6 ALV-u? ANl'Ó

La primavera
la sang altera

M olts refranys es poden inter
pretar de diferents maneres,
en alu-es podem dubtar del

seu missatge. Aquest tan soIs es pot
interpretar d'una manera, i no hi ha
lIoc per al dubte, perque de ben segur
que des que 1'home és home, -i inclús
abans- que la primavera Ji altera la
sango

No fa tant de temps que en tots els
lIocs es celebraven festes i ritus, mit
janyant els quals l'home es conectava
en la renovació de la vida.

En l'actualitat, abans que
les oronetes, són els
reclams publicitaris els que
ens recorden que arriba el
bon temps

En l' actualitat, abans que les orone
tes, són els rec1ams publicitaris els que
ens recorden que aniba el bon temps.
La primavera no s'immuta per aixó i
quan Ji ve de gnst es presenta, mentTe
es disposa a alterar la sang de tots els
sers VIUS.

Fotocopies· Copies de planols • Enquadernacions
Copies Color

Consumibles de la marca d'impressores HP
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

Encara que cada vegada hi ha més
cossos als quals no els senta massa bé,
i reaccionen de manera oposada al que
seria n01111al i desitjable.

Ni sóc metge ni ho pretenc, peró hi
ha alteracions de la sang que en comp
tes d'un esclat de vida, pareixen UII

empatx de civilització mal cural.

ESTEllER IMPORT AUTO ESTELLER

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768

Benicarló
47 1708

Vinaros
400768



.~ VECINO

MISERIES
el Pozo ha estat la dan'era víctima de
l'exercit de mercenaris que s' arrosseguen
pel futbol regional. L'home va anibar a

Benicarló per tal de refor<;ar la linia davantera i
aconseguir una major efectivitat cara a pOlia. No
va donar els resultats esperats i ... la palleta al cul
i a volar.

Durant els anys que he estat a la Junta
Directiva he pogut viure de prop molts de casos
semblants. Joves de menys de vint anys que dei
xen la casa i la família per a fer les ameriques deIs
mediocres amb l'esperan<;a de poder dedicm'-se
professionalmeut al futbol. Venien per quatTe
xavos i els més afortunats podien treure's un
sobresou tTeballant a 1'0bra o al campo Puc recor
dar alguns casos especialment clrmm'ltics, com el
cas d'un lateral menorquí demanant-li diners al
president per a poder-se pagar el viatge de toma
da a casa o el d'un sudamerica mnb problemes de
papers que va estar a punt de ser repatriat. Pero si
'fotuda és la situació ¿'un fadli molt més dura és
la d'un pare de familia amb fílls, malvivint de
misericordia a cases de directius, emprant diners
a tot el món; un any a un jugador canali vaig dei
xar-li unajaqueta i encara l'estic plorant moa.

També he conegut jugadors en el dedivi de la
seua carrera, que han vingut aeí deixant constan·
cía de la seua c1asse i del seu fracaso Vol noms?
Breva, Marza, Barris, Sergi,i un llarguíssim etce
tera.

De vegades an-¡baven aeí de la ma de cOlTedors
professionals, que els cobraven directament el
den per cent de la seua fitxa. Aquesta mena de
tractants solen ser gent amb pocs escrúpols i
molts només es preocupaven de venclre bé i
cobrm'. Alguns enga-nyaven els jugadors tot
emmirallant-los mnb ablUldosos beneficis i falses
promeses de tTiomf. N'hi havía de clássics, com
el senyor Galvis, d' Alacant, que lTametia lUIS pre
ciosos escrits fets ama. Uns altres eren més pro
fessionals i puc parlar d'lUl cas (no diré elnom)
en que vaig veure un cataIeg de futboJistes acom
panyat de fotografía, fítxa, historial i sobretot, del
preu. Alguns són vividors del futbol que aspiren
a seguir espigolant-hi alguna cosa, com l'ex-arbi
tre internacional José Segt-elles. 1 més i més gent
que no vull citar.

Pero no tots han estat tmI desgTaciats com del
Pozo. N'hi ha hagut que han triomfat plenmllent
en elmón del futbol; ja vam parlilr deIs casos de
Jandri, Joaquín o Sevilla i d'altres que, toti no ser
grans figures, ahnenys han esdevingut benicm'
landos tot integrant-se completament a la vida del
nostTe poble (no cal dir noms).

- haciéndose SOCIO del C.D.
Benicm-¡ó apoya a su ciudadi a su
propio progreso?

- si el Benicarló guanya al San
Fernando de Boniana es posm-a a
només dos punts delliderat ?

- el BOITiana va perdre fora i només
és a cinc punts del Benicarló ?

- la propera jornada s'enfronten dos
gallitos enh-e ells, el Betxí i el
Vilamm'Xant ?

- la Directiva del Benicarló ha posat
a la venda uns preciosos pins com
memoratius del 75e aniversari del
el ub al modic preu de h-es-centes
pessetes?

- un deIs nous bisbes auxiliars de
Valencia és de Vilamarxant i que
l'equip del seu poble aquest diu
menge va guanyar sense probJemes
a J'equip cuer, el Benicassim ?

- Carrillo encara va amb el bra<;
enguixat i en té per a molts dies ?

- segurament Santi i Ade]] no podran
jugar cliunlenge vinent per haver
vist la danera targeta groga del
cicle?

- a del Pozo l'han fet fora definitiva
ment?

- l' ambulimcia no acudeix totes les
setmanes al Municipal ele la
Carxofa i un dia d'aquests podem
tenir un disgust gran?

- el número de la rifa del pernil va
ser el 3.861 i jo tenia el 3.881 ?

- l'entrenador del Pu<;ol és BasaLU'i,
ex-portel: del Vah~ncia, Castelló 1

Osaslma entre d'altres ?

.~ ALFONSO CELEMÍN

- Lucas no esta passant per un
moment brillant de fonna ?

- aquesta setmana Johan va des
playar Josemi del seu 1I0c de lateral
dret?

- el defensa central juvenil, Iván, és
dur i deIs que posen el peu ?

- la taquilla del partit va ser de
44.000 pessetesi que l'arbitre en
cobra vora 40.000 ?

- aquest diumenge tampoc es va
repartir el prospecte-publicitari
libro-dossier i ninf,Tú no en sap el
motiu?

- la setmana passada va morir
Chochi González,ex-jugador del
Benicarló, Reial Machid i Castelló
i ex-enh'enador del Benicarló, i no
es va fer el peitinent minut de
silenci?

- León, el pOlter del Berucarló, va
canviar per primera vegada la seua
etema samalTeta blava per una de
groga amb publicitat ?

,. si Santi vol pot convertir-se en el
millor davanter cenh'e de la catego
ria?

- el PUyo! va practicar un anti-fubol
destraler fins al minut vuitanta ?

- a la primera pmt el massatgista del
Benicarló, Agustín Pérez, va haver
d'entrar al teneny de joc nOll
vegades?

TELETIPO DEPORTIVO DE ACTUALIDAD
(Homenatge a les classiques croniques

futbolístiques del Benicarló actual)

¿SABÍA USTED QUE...

- el primer gol el va marcar Santi al
minut vuitanta i el segon Castro al
vuitanta-cjnc?

- el Benicarló va guanyar 2 - O al
PUyol?
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Els arbitres es burlen del Mobel Record
,6 J./l.1.CORNELLES "MONCrrO"

Equips: C.B. Tanagona - Mobel Record BenicarJó
Resultat: 61-56 (27-25)
C.B.Tarr'agona: Baces, Bergada (19), Alabmi (15), Romé,
Montero (3) -cinco inicial- Fomer (2), Ribas (4), Puego (17) i
Raya (1)
Mobel Record Benicarló: Esther (10), Mar (3), Núria (5),
Mónica (13), Pepita (lO) -cinco inicial- Anna (15), Morrtse,
Celia i Raquel

Un altre cap el Benicarló no va poder obtenir 1m resultat
favorable en la seua visita a Ta.lTagona, ja que es va tro
bar amb un arbitratge molt casola, que en els moments

decisius només pitaven al favor del C.B. Tan'agorra.
Durmlt tot el partít el marcador va estar mo1t igualat, ja que la

mentalització deis equips feja que cap deis dos puguera (mure
una diferencia importmlt, aixo sí, el que protava dos o tres PWl(S

a favor sempre era 1'equip local.

El Benicarló no va poder obtenir un resultat
favorable en la seua visita a Tarragona, ja que
es va trabar amb un arbitratge mo11 casola,

la cap al final a falta de dos o tres minuts va ser qua.n el nos
tre equip va aconseguir posar-se per davant del marcador amb un
punt de diferencia (48-49), pero llavors va ser quan van aparéi
xer els arbitres i lrutjau9ant una serie de faltes tecniques molt
injustes en contra del'equip benicarlando, van fer que la victo
ria es quedara a Tarragona i que el Benicarló se n'anm'a sense el
triomf final.

Nueva victoria del Proyastec
,?'.v .lOAN BEL

~ \I~k g~
El setmanarL No n'hi ha d'altre

Otra victoria que aumenta el ya abultado número de parti
dos ganados por el Proyastec/ALFS Benicarló. Esta vez
el rival fue el Harta FS, un equipo de Valencia que se

enfrentó con mucha dignidad al equipo local. El resultado del
pmtido jugado en Benicarló fue de 6-2, marcador favorable al
Proyastec.

El partido no fue muy vistoso porque el equi
po contrario se cen'ó en el área con la inten
ción de no salir goleado, pero igual se disfru
tó de un buen partido en el que el equipo local
dominó claramente

Gran pmtido del Proyastec, que como ya tiene consolidada su
3" plaza en 1"B Nacional, aprovechó para dar muchos minutos a
jugadores que hasta ahora no habían tenido demasiados, pero
que a pmtir de este momento van a desempeñar un impOltante
papel en el equipo, y como ya dejaron ver, no defi·audm·án. Los
jugadores del Harta vinieron a Benicarló con la intención de no
ser goleados por uno de los mejores equipos de la liga, y sef,rlUl
dieron a entender al final del partido y pese a la diferencia de
cuatro goles en el marcador, salieron contentos de no haber enca-

jada el doble. El pmtido no fue muy vistoso porque el equipo
contrario se cenó en el área con la intención de no salir goleado,
pero igual se disfi'utó de 1m buen pmtido en el que el equipo local
dominó claramente. Una anécdota a destacar es que el máximo
goleador de la división, Valera, no consiguió anotar ningún tlli.to
para su equipo. Esperemos que siga con su racha goleadora y nos
deleite con sus goles.

U na de la dirección para Álex Gonzalbo y Beltrán, por un
comentario que salió en la última edición de La VEU de
Benicarló, en el que decía que el "Proyastec" (y no

polIastret) debía potenciar el deporte de base con equipos jóve
nes. Desde aquí contestarle que es acbnirable su preocupación
por el deporte de Benicarló, preocupación que debiera ser de
muchos. Pero le rogmllos, por favor y sin querer ofenderle en
nada, que la próxima vez que escriba un articulo se informe
mejor antes, ya que en Benicarló la asociación de Fútbol Sala
está potenciando muchísimo las categorías inferiores, teniendo
bajo su responsabilidad este año dos equipos alevines, seis infan
tiles i su conespondíente selección infantil, un equipo cadete y
otro jnvenil, apmte del primer equipo y de otro equipo senior
provincial. Gracias Álex Gonzalbo y l3eltrán por tu interés y nos
despedimos hasta otra.

edltll.~ ..1, l ••
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I Ángel Gilabert Rodriguez
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Corts Valencianas, 15 bajos
Teléfono y Fa, 964/47 11 67 12580 BENlCARlÓ IC.5tellón)



Lesions
f6¡ AL/EX GOZAWO 1 BELTRAN

D
eixant de banda l'abstinencia
sexual de les nits anteriors als
partits, un deis principals malde

caps de l'esportista és el temor a les
lesions. Aquestes poden ser com la ver
gonya dels polítics, és a dir, menudes o
inexistents. En canvi la tendencia deis
jugadors és a exagerar els seus dolors fins
semblar propers a la mort.

Les Iesions poden ser com la
vergonya deIs polítics, és a
dir, menudes o inexistents

Un deIs personatges que s'ha enCatTe
gat al llarg deis anys d'engrandir el mite
de les lesions és el "matasans". Aquest té
la missió d'aconseguir enganyar el juga
dor per tal que aquest ti mostre on Ii fa

mal. Després, amb lUla facititat sorpre
nent, el "matasans" proporciona uns pocs
(pero precisos) cops que multipliquen per
dos el tamany de lalesió. Seguidament
omple d'esparadrap la zona afectada i
anima el jugador a seguir jugant, acusant
10 de ser lUla marieta si es queixa.

Hi ha partits en que tothom
vol jugar siga quin siga el seu
estat. Són els partits impor
tants.

Hi ha pmtits en que tothom vol jugar
siga quin siga el seu estat. Són els pmtits
importants, els que marquen la tempora
da. i\quel1s que es jugm'ien "encara que
fora amb crosses". Llavors, l'astúcia del
jugador s'enc3lTila per aconseguir ,mos-

trar-se en perfectes condicions. Aquests
tipus de pmtits solen ser ideals per fer la
foto d'equip ja que podrem dispos3l' de
tots el components.

Allo que més malli fa al jugador no és
la zona afectada sinó les arelles. Els ser
mons deIs en1Tenadors, metges, pares i
cone¡,'Uts sobre les conseqüencies de no
fer quan toca els deguts estiraments sonen
com la tornada de les can90ns de moda.
De fonna repetitiva.

L'estaca

L'edificació de tots els terrenys que
envoIten el Pavelló. No ens van prometTe
crear un complex espOltiu i una zona d'a
parcament? Esperem i no desesperem

, ,
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Anunciar-te a L~ 1;40-

només et costara

400 pessetes

Bar Madeira
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RESTAURANTE
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el setmanari
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d'altre
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DETALLES

Bodas
COll1.uniones

Bautizos
Bolsas pal-a ClllTlpleaños

Variedad en slIl-lidos

Passa LA \I~

• Bocatas
• Tapas

• Sandwiches
• Hamburguesas...

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

'!f 473892 12580 Benicarló

MENDEZ NUÑEZ. 85

TELEFONOS 470075·47 5036

12580·BENICARLO
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Dr. Ferran 10 Benicarló
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MOT ENCREUAT Núm. 31 • per Francesc Anyó

~~~.G
AGENDA CULTURAL
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HORITZONTALS:
1. Intel'ligents, vives, Ilestes. 2. Església catedral. Em formo noció
d'una cosa sense base suficient. 3. Parlar amb a!gú per acordar algu
na cosa. T, 1, t, t... 4. Simbol químic de i'erbi, no de I'ebri. Trossos de
metall, fusta, vori, etc., plans i molt prims. 5. Relatiu a la naixenya
d'algú. Conferit amb la naixen9a, no adquirít sinó nat amb un mateix.
6. Pol ser avanyada, milja, de pedra, mental ... Abreviatura d'agricul
tura. Hi fiqueu una M i una F i quedeu d'allo més bé. 7. Porta.
Integritat. 8. Acroamatic. Destinar. N. 9. Parlar sense substancia, fora
de proposit. Arma blanca. 10. Amb aquesta i la següent no direu que
no. Ram. 11. Fer malbé del tot.

VERTICALS:
1. Dispositius destinats a estendre-hi alguna cosa perque s'eixugue.
2. Si tenim el cap pie d'aixó és que som unes persones irreflexives.
D. 3. Si la teua pinta només en té una és hora de comprar-ne una
altra, de pinta. Teua (la tinc talla). L1igue, associe. 4. A. Bescoll. S. 5.
Essencial a la vida. N. Ormeig de pesca. 6. Príncep mahometa.
Detenir. 7. Estructures musculocartilaginoses amb funció respirato
ria, de deglució expectorant, tussígena, protectora, fixadora i fonato
ria. Simbol químic del molibdé. 8. Símbol químic de la plata.
Contades. 9. Dit xicotet. L10cs de moltes eres. 10. En les successions
indefinides, termes que ocupen un !loc general indeterminat. Fruit del
roure. 11. Socors! Es glorieja d'una cosa, es fa veure. R.

FE

LES SOLUCIONS DE L'ANTERIOR:

HORITZONTALS: 1. Aparcament. 2. Remar. Unieu. 3. Animositats.
4. Bossa. Xerro. 5. Est. Tres. A 6. S. Asserenes. 7. Cota. Casada. 8.
Asclen. Urc. 9. CS. Sangoses. 10. Rima. Tare. A. 11. Usaras. Bast.
VERTICALS: 1. Arabesc. Cru. 2. Penós. Oasis. 3. Amistats. Mil. 4.
Rams. Sacsar. 5. Croats. La. A. 6. A. S. Recents. 7. Muixeranga. 8.
Enteses. Orb. 9. Niar. Nausea. 10. Tetraedre. S. 11. Uso. Sacsat.

ACTIVlTATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA

XmUCA

Dimnenge 31 de mary: Espeleologia: Avenc de
Santa Barbara (Tírig)

TEATRO DE GUARDIA PRESENTA "LAS

BICICLETAS SON PARA EL VERANO".

Divendres 29 a les 22,OOh. i dissabete 30 a les
17,30 i a les 22,OOh. a ]'auditori mumcpal

EXPOSICIÓ [ CERTAMEN DE PRIMAVERA

Pintma catalana segles XIX-XX. Gaieria d'art Le
Nain. Fins el 28 d'abril.

PROGRAMA D'ACrES SETMANA SANTA A

BENICARLó

Dissabte 30 de mary:
* A les 13,00h. Volteig general de campanes
" A les 18,00b. Benedicció de al nova imatge de

Jesús Ressuscitat al Temple PalToquial de Sant
Beltomeu. Pregó d'apeltma i ConceJt Coral de
la Coral Polifónica Benicarlanda i el COI'
Parroquial

Dillmenge 31 de mare;:
" Clausura de l'Exposició de cartells i motius de

setmana santa a la Caixa Rmal de Benicarló
* A les 18,00h. III Corona Poetica de poesia reli

giosa a canec del grup "Espinela"
* A les 20,30h. Baixada en Processó de la Imatge

del Crist de I.a mAr fms la seua Capella
Dimecres 3 d'abtil:
* A les 21 ,00h. Processó de l'encon1re al carrer de

l' amargLU'a
Dijous 4 d'abril:
* A les 22,OOh., Hora Santa davant el Monument,

amb la participació de totes les confrmies i ger
mandats a l'església de Sant Beltomeu

IX MOSTRA LITERARIA DEL BAIX

MAESTRAT

* Divendres 29 de mary, a les 20,00h. Sala d'Actes
IFP de Benjcarló: Conferencia: Literatura i
televisió: a proposit: de novel,les i telenoveHes
a carrec de Jaume Cabré

XVI CICLE DE CONCERTSPRlMAVERA 96
* Dissabte 30 de mary. A les 19,00h. al temples

Parroquial Sant Bertomeu: Concelt d'obertura
de Setmana Santa.

* Diumenge 31 de mary. A les 12,00h. A la playa
de Sant Joan: Concert de la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló".
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16 lOAN GmiGORl ALBJOL

AI-, Camali .. l'orador

Apenes em vaig haver instaHat, ara fa U1~S mesos, en la
ciutat aquesta que em va veme mlixer, ja em vaig des
cobrir sobre la pell lmes marques desconegudes.

AJguns amics m'havien posat en avis sobre una possible reac
ció morbosa pero, relaxat de mena com sóc, vaig debel·lar tots
els seus arguments amb un si són roses, floriran. 1tant que flo
riren. La meua dennis va esdevenir un camp de roseIles, un
jardí de Mone1. Quan em decidia a comentar-ho, tothom em
refería casos de benicarlandos que, després d'tma dilatada
estadia fora vila, quan per fi hi eren restituits, experimentaven
transtorns psico-somatics inexplicables. 1 va ser precisament
la doble naturalesa del meu mal, alhora espiritual i organic, el
que va induir un col'lega a recomanar-me 1111a consulta de
medicina homeopatica. Bé, no havia de perdre res si ho pro
vava i a fe haig de dir que, tot i les meues prevencions, la visi
ta va calmar-me les suspicacies. No hi va haver més remei que
reconeixer quanta raó tenien els qui m'havien previngu1.
Segons 1'homeopata, aquelles cOlssors i la prulja que em cau
saven els eczemes emogits no eren alu-e que els símptomes
d'un desajust, altrament dit, la somatització del meu descon
celt davant l'etapa vital que encetava.

lmmergit com havia estat durant deu anys en un
inconscient estat d'anomia, la meua identitat s'bavia desbara
ta1. De totes maneres, em va tranquil'litzar 1'especialista, les
malalties no existeixen, tan soIs bi ha persones que necessiten
ajuda. 1jo, era evident, n'era Wla. Em va detallar una estricta
dieta de productes locals amb denominació de quaJitat i l111a
estrategia rigorosa de profilaxi. Volía curar-me, va dir, les
erupcions cutanies i ensems rescatar-me d'aquell hlUll0r atra
biliari que em consumia.

Un deIs primers objectius del tractament era recons
truir el meu fons socio-cultural, les u-aces euuques que l'a
Ilunyament m'havia esborrat de l' inconscien1. Vaig preparar,
doncs, un Ilarg llistat deIs esdeveniments, les ocasions, les ins
titucions, les festes i els llocs en que millor i més pura es
manifestava la idiosmcrasia del país, del meu poble, i em vaig
abocar a la reinserció. Ateses les dates, a mitjan febrer que
érem, res 1)0 em venia millar que assistir a les presentacions
falleres que se succelen fien~ticamen1. 1 us asseguro que hi
vaig anal' amb fervor de converso

Un d'aquells diumenges al matí, l' Auditori Municipal
vessava especialment de público De moment, vaig atribuir el
quorwn a la talla de l'orador pero el fet de divisar, en una de
les primeres files, els conspicus senyors Ah i Camali em con
fuma la intulció: segur que es tractava d'un Cató consonant
amb la preclara il·lustració d'aquells dos pOlients. Tanta gent
hi havia que el vaig haver d'esperar dret, aixo és, planta1.

A punt estavaja de traure anels guan va arribar la pri
mavera i, sobre l'escenari, les 1101'S d'aquell pomell rialler van
deixar pas al tm d'una veu infal·lible de catequista. Els focus,
durant uns moments, van competir per il'hullinar el manteni
dor i jo em vaig engolir a gust aquella medicina que, ho nota
va, ja em comenyava a restaurar. Quin goig! Onjo esperava
una florida polimatia, em va seduir la dicció clara d'una prosa
ben ritmada, amb cadencia i conu-apés, lma erudició que,
sense malbaratar dades, era capay de llegir en pronmditat el
nostre gris quotidia i despertar en e1s oients la fi lautia que jo
perseguia assedega1. Crec que recordaré sempre emocionat el
moment en que, a mitian panegíric, l'orador va citar Focillon,
aquell fragment tan feli y del seu L 'an mil (1952): La tradi
ción es como unafúerza vertical que asciende desde elfondo
de las edades pero qw:, a veces, sin interrumpirse en absolu
to, pierde su unidad, su chorro vital, y es suslituída por¡ic
ciones y por 'mitos deformadores; acaso es necesario adap
tarse así a la novedad de los tiempos. Rara vez una tradición
es algo puro. Hasta hay tradiciones inventadas de arriba a
bajo para las necesidades de talo cual causa, y su interés no
es desdeílable.

Allá al fons de la sala, Ah i Camali el van aplaudir

dempells, aixo és, erectes.
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