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Entrevista

amb Josi

Ganzenmüller

(director)

El ep Mestre
Francesc Catalan
i la castanyad~

La Unió de
Comerços sorteja
10.000 euros
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PHN: la imperiosa nece~~itat

El Maestrat hauria de rebre entre 30 i 40 hectòmetres cúbics d'aigua a I-'any_

TEXT: redacció
----

FOTO: joancarlesadell

El Partit Popular ha mogut
un Pla Hidrològic que el
PSOE no es va atrevir a
tirar endavant. Tot i que
s'extraurien 400 hm3/any
menys que al PHN de
Josep Borrell continua
éssent un projecte que
trasvassaria en anys d'ex
cedència del riu Ebre fins a
1.400 hm3 per tal de dur-la
cap al sud. El PI~ fins a fer
se pesats -Zaplana abans i
el seu candidat Francisco
Camps, ara- assenyala al
trasvassament com a la
única oportunitat de futur
per al País Valencià, al
temps que es demonitza
qualsevol discrepància
amb el que el PHN suposa.

Els llauradors valen
cians, molt desinformats,
defensen en ocasions el
transvasament, amb l'espe
rança de sortir-ne benefi
ciats. Els grups ecologistes
pensen que estos en sorti
ran igualment perjudicats,
ja que els seus camps es
degradaran per la baixa
qualitat de l'aigua de l'Ebre,
que està prevista que
empitjore encara més els
pròxims anys. Amb tot, des
de la Unió de Llauradors, el
seu responsable José
Ramón Urban, es mostra
clarament a favor del tras
vasament "es contempla
una dotació de 20 a 30
hm3/any que milloraria
les carències del Maes
trat i aliviaria els proble
mes de sobreexplotació i
intrussió marina". Amés
algunes infrastructures com
assuts, dipòsits i miniem
bassaments serien infras-

NITRAros

:\.....

tructures que es construi
rien a poblacions com Ros
sell, Sant Jordi o Cervera.

Els grups ecologistes del
País Valencià destaquen
que "en lloc d'aplicar la
moratòria urbanística al
litoral c.¡ué i:: Péi¡~ V«t ¡;..

cià necessita des de fa

anys, el Govern de l'Estat
espanyol, amb el recolza
ment de la Generalitat
Valenciana, ha aprovat un
Pla Hidrològic amb unes
promeses d'aigua que
són benzina per a la
;\;~ ...çJ" :,¿¡ ;'¿¡,,~~.;u-à"iú
urbanística que hores

El Partit Popular
ha mogut el Pla
Hidrològic

d'ara consumeix el nos
'i:fe 'lar l'llU!Ï" .
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o la gran enganyifa
Segons els conservacionistes les aigües s'explotarien més que mai.

TEXT: redacció

FOTO: joancarlesadell

Segons els conservacio
nistes "d'aquesta forma,
a compte de les futures
aigües de l'Ebre, s'ex
ploten més que mai els
aqüífers i tots els recur
sos naturals d'aigua,
cosa que contribueix a
deteriorar encara més
l'Albufera, el Hondo i
tota la resta d'aigua
molls i marjals valen-

cians". Per als ecologis
tes el PHN encobreix un
espoli de l'aigua de dimen
sions històriques per al
País Valencià, que perdria
definitivament el riu
Xúquer, un riu antany net i
saludable, a canvi de
rebre aigües de l'Ebre pre
ses a Xerta, aigües avall
de 2,8 milions d'habitants,
tres centrals nuclears, i
mils de granges i indús
tries. Les aigües netes del
Xúquer es quedarien a
Castella-La Manxa per a

~vCLuc,èN DE LA RESERVA HIDRÀULICA
:lS DE CCTU6RE DE 2002

---'~------
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Comunitat Valenciana és
lluitar contra el dèficit
hídric mitjançant l'estal
vi i la gestió eficaç de
tots els recursos dispo
nibles en les conques
pròpies. El PHN es con
templa com un comple
ment de les nostres polí
tiques que garantitza el
nostre desenvolupament
davant una situació de
sequera prolongada", va
dir. Trasvassament, si o
no. Estem tots qüasiobli
gats per la majoria de
govern de! PP a recolzar
la necessitat d'un trasvas
sament per assegurar-nos
el futur a costelles d'hipo
tecar el d'altres zones pro
peres a la nostra comarca
a canvi d'uns beneficis del
tot incerts.

què els terratinents
reguen dacsa subvencio
nada per Brussel'les, o
baixarien pels transvasa
ments Tajo-Segura i
Xúquer-Vinalopó cap a les
infinites urbanitzacions i
camps de golf a construir
a Alacant i Múrcia. Aquest
canvi suposaría una serio
sa amenaça per a la
població de València i la
seva comarca, doncs
comprometria la potabilitat
de l'aigua de l'embassa
ment de Tous, la seua
principal font d'abasta
ment.

Per al Partit Popular, en
veu del conseller d'Obres
Públiques, José Ramón
Garcia Antón "el principal
objectiu de la política de
l'aigua que es du a la
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Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magallanes, 1
fel: ~64 4i 'j7 O~ - Benicarló

AUTO ESTELLER

Ctra. N 340, km 142
Tel: 964400768 - Vinaròs
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Pla Hidrològic
La disminució progressiva de les aportacions de l'Ebre està produint la continuada
regressió de les costes del Maestrat.

TEXT: redacció

FOTO: joancarlesadell

En diversos fòrums s'ha
posat de manifest la relació
entre les descàrregues de
sediments per part dels rius i
la productivitat pesquera de
la mar veïna. Ja al 1975 J.M.
San Feliu va mostrar la forta
correlació entre les captures
de peix i marisc, i les aporta
cions d'aigua de l'Ebre. En
un estudi dut a terme per
investigadors del CSIC i pre-

sentat en el Foro, es conclou
que una disminució en 1
m3/sg del cabdal de l'Ebre
en els mesos de cria, fa bai
xar les captures d'anxova en
200 Kg/anuals. I els pesca
dors de la comarca tot açò
ho saben?

A més a més, no s'han
contemplat com a recurs part
dels prop de 100 Hm3 que
se'n van a la mar per la Serra
d'lrta, ni totes les aigües resi
duals depurades que propor
cionaran les Estacions de
Depuració (EDAR) que es

faran a Vinaròs, Peníscola i
Benicarló. A aquesta ciutat
es vessaren a la mar al 1999,
més de 2 Hm3. L'aigua trans
vasada al Maestrat tindrà el
mateix preu que la portada a
Almeria, unes 60 pts/m3,
quan, evidentment, el seu
cost no és el mateix. Amb el
pagament dels 20 Hm3 s'es
tarà costejant part de l'aigua
que anirà més al sud.
Segons el Pla Nacional de
Regadius en tot el País
Valencià no s'ha de crear
cap hectàrea'més de rega-

diu, però açò no és massa
creïble. Sols cal pegar-se
una volta Aiguadoliva amunt
o per la carretera que va de
Peníscola a Càlig per veure
el contrari. I què dir dels qua
tre camps de golf projectats
a la comarca amb el seus
hotels i milers d'habitatges?
No seran aquests els desti
nataris de l'aigua transvasa
da?

On veritablement fa falta
aigua, a moltes granges i
alguns pobles de l'interior, de
ben segur que no n'arribarà.

Fitxa de subscripció
NOM

DOMICILI

POBLACiÓ CP TEL.

COGNOMS

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'import de: 37,05 Eu. (50 números, anual, bonificació 5%) pro
rrogable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 16,00 Eu. anuals.

Forma de pagament: Domiciliació bancària
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 37,05 Eu. (50 números, anual) a Associació Cultural la
Feram d,e Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Signatura: d de 2000

Domiciliació bancària

CPPOBLACiÓ

BANC/C=..:.A...:.:.IX:....::A'--'----- . _

[\OR EÇLA-'--- _

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de CompteEntitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de

Benicarló per l'import de subscripció a La Veu de Benicarló.

Signatura:



LOCAL
Pàgina 5 laveUdebenicarlo

La passada setmana el Col"legi Públic
Mestre Francesc Catalan va celebrar la
tradicional festa de la Castanyada.

Festa de la
castanyada

Cartes

Mareos Marzal

SENYORA directora de LA VEU:
Sóc una lectora de la seua revista des que van

començar i me n'he adonat que es passen la vida criti
cant i criticant alguns dels nostres regidors, especial
ment els del partit que governa. Però n'hi ha un al que
vull defensar a capa i espasa: Marcos Marzal. Vostés el
posen a caldo perquè fa les coses en castellà, fins i tot
han fet mofa de la seua coneguda militància merenga i
s'han atrevit a criticar el fet que fume dins del pavelló. Ja
els voldria veure a vostés treballant con treballa ell pel
poble i de forma completament altruista. Si quan anava
a escola no va estudiar el valencià, que escriga en cas
tellà. Què passa, que vostés no l'entenen? Les lleis
estan del seu costat, perquè estem en una comunitat
autònoma bilingüe i cadascú tria la llengua que li ve de
gust. Per a acabar li diré que la seua fidelitat al seu par
tit no té límits, i que José María Aznar estaria orgullós de
veure com penja una altra bandera espanyola del sos
tre del pavelló. Sí, ja sé que també estan les altres dues
banderes (l'europea i la que vostés diuen blavera), però
la gràcia que ha tingut Marzal està a aconseguir que
aquest magnífic símbol es puga veure només gires la
cantonada del carrer que dóna accés al pavelló. Malgrat
les seues dubtoses intencions polítiques, tenim Marcos
Marzal per temps.

CP Mestre
F. Catalan

••••••••• • jdt

van ser els encarregats de
tallar les castanyes que ens
va portar un any més l'ajun
tament de Benicarló.

El dijous pel matí, 31
d'octubre, els alumnes van
realitzar una sèrie d'activi
tats relacionades amb
aquest festa: dibuixos,
cançons, refranys, etc. A
partir del mig dia el profes
sorat va començar a torrar
les castanyes amb la cas
tanyera de l'escola, que
dant-se tots a dinar al
mateix col·legi.

Per la vesprada algunes i
alguns alumnes de sisè es
van disfressar-se de cas
tanyeres i castanyers per
repartir per les classes les
castanyes torradetes,
posant-ne un bon grapat a
les paperines que cada
alumne s'havia preparat.

La festa va concloure
repartint també castanyes a
les mares/pares i sobretot
antics alumnes que ens
visiten sempre per aquesta
festa.

TEXT: cpcatalan
FOTO: cpcatalan

}.)er cüLti· '¡¿, ; Jd&~íés anar
a recollir-los. Els més grans

La castanyada és una tradi
ció popular que es feia tant
per celebrar l'entrada de la
tardor com per recordar els
difunts, i que ara la mante
nim a l'escola per no per
dre-la.

Aquesta commemoració
es fa el dia abans de Tots
Sants, però realment
comença amb la sortida de
l'alumnat per anar a com
prar els ingredients dels
panellets: pinyons, ametlla
ratllada, sucre, etc.

El dimecres 30 d'octubre
de bon matí els alumnes
des dels més menuts fins
els de quart, van elaborar
els tradicionals panellets
amb l'ajuda d'algunes
mares i pares, que poste
riorment són les encarregà
des de portar-los amb les
llandes al forn de Montse
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AIXÒ és el que vaig saber llegir a l'anterior número de la seua revista, el 357.

TEXT: ellector
----
És impagable la imatge de
la portada. Sota la presidèn
cia d'una blavera que té el
blau més ample que mai no
he vist, ens trobem quatre
polítics escoltant les parau
les del senyor rector. La
benedicció d'edificis públics
per la jerarquia catòlica és
una cosa que encara no
comprenc. Si tots són tan
constitucionalistes haurien
de saber que aquesta llei de
lleis proclama un estat laic i
aconfessional, on haurien
de cabre en estat d'igualtat
totes les religions. Seria
molt més coherent una
inauguració més adequada
a la llibertat de cultes: un
acte més o menys senzill,
més o menys electoralista,
però un acte civil presidit
per autoritats civils i que
tinga com a beneficiaris
gent de totes les creences i
religions. Sembla que tots
els edificis han d'estar bate
jats, de la mateixa manera
que els actes religiosos de
certa rellevància han d'estar
presidits pels polítics de
torn. Com deia al comença
ment, dos polítics locals i
dos forasters presideixen
l'acte. Dels locals, un sobra
dament conegut per l'ampli
tud de la seua esquena,i
l'altra, esquitxada per un
dubtós procés de selecció
per a proveir 'de personal
l'edifici inaugurat. Els altres
dos, una dona desconegu
da per a mi i un senyor que,
segons he llegit a l'interior,
ocupa el càrrec de director
general d'Integració Social
ci"" D' c' ¡:;¿.e;itat... e, ò
segons diu la placa que s'a-

maga sota la blavera, qui
realment ha inaugurat la
residència no ha estat cap
d'ells, sinó un conseller que
ha .utilitzat una novedosa
tècnica d'inauguracions a
distància. Ja no cal estar de
cós present als llocs. Feta la
descoberta d'aquest proce
diment, i posats a enganyar
el personal i falsejar una
mica més la història, a partir
d'ara les inauguracions
poden estar presidides per
Jose Mari o pel mateix Fran
cisco Franco. Valdrien les
mateixes plaques, bé de
pedra, bé de metacrilat, ja
que 'a,. llengua en què estan
redactades és la mateixa.
Benicarló, més genocidi lin
güístic.

Passaré del tema de la
setmana perquè tot això de
l'urbanisme em resulta
massa complicat i només hi
veig afanys especuladors i
diners fàcils. Benicarló, més
especulació. La fulla dedi
cada al grup polític que té
nom de llibreta amb cuquet
d'aram, ens obsequia amb
una obvietat i ens vol fer
creure una cosa tan evident
com que el PP identifica els
seus interessos amb els del
poble: Jo encara vaig més
lluny i no només dic que Pp
i Benicarló són la mateixa
cosa, sinó que vull procla
mar que el més benicarla'n
do dels benicarlandos mai
podrà ser, per més que s'ho
propose, més benicarlando
que l'actual regidor de cultu
ra. Benicarló, més boina.

Veig que es fan ressò de
la visita del candidata
Camps. Vaig sentir per una
e les televisions comarcal

a un del seu seguici que

deia que "por deseo
expreso de Camps,
hemos venido aquí, a al
comarca de Vinaroz". O
siga, que la vertebració
pepera del País Valencià
passa per Madrid, Cartage
na i Motilla del Palancar,
poble natal del nostre actual
president autonòmic. Poc
assabentat de les necessi
tats de la nostra comarca,
se'n va anar com va vindre:
promeses, promeses i més
promeses. Benicarló, més
oblit.

Protecció .Civil deixada
de la mà del nostres gover
nants. Benicarló, més
voluntariat.

Vaig assistir a la presen
tació dels llibres 'Cruïlla' i
'Aïnes'. Amb tota seguretat,
l'acte cultural més important
que s'ha celebrat a Benicar
ló en molts anys. El senyor
alcalde va excusar la seua
presència (no hi havia àpat)
i el senyor regidor de cultura
estava en un altre acte (no
es regalaven llibres). La
representació institucional
va córrer a càrrec del regi
dor de governació que, no
podia ser d'altra manera, va
aprofitar l'avinentesa per a
fer bona aquella frase que
diu que el País Valencià és
el lloc del món on hi ha més
filòlegs per metre quadrat.
Per cert, quina batussa va
rebre el senyor Flos per part
d'un dels assistents a l'acte
de la Tossa. Massa poc.
Benicarló, més veritats.

Cada dia m'adono més
de com li costa escriure a
San Abdón. Des del dia 30
d'agost fins el 26 de setem
oe (IU havia <:S(:I il ( ti. ¿s
clar, si només escriu els

dies gloriosos. Jo mateix,
senyora Garcia, si només
haguera de treballar els
dies gloriosos no treballaria
mai.

M'ha semblat excessiu el
tractament que se li ha
donat al tema de la piscina i
la seua carpa annexa. A
més a més, resulta que el
text l'ha escrit la nostra pri
mera autoritat en persona.
M'ha agradat el detall de
posar l'article davant del
cognom "el Mundo",
queda més familiar. Malgrat
tot, no comprenc com el
nostre alcalde es tire
pedres contra ell mateix
donant la raó als que reco
rren . Deu ser una tècnica
novedosa per atraure's els
vots dels membres d'Apro
deport (quin nom més bo).
Benicarló, més sinceritat.

Agraeixo la deferència
que ha tingut el Centre
Excursionista Xiruca en
explicar-nos a tots el signifi
cat d'aquesta veritable
sopa de lletres dels sen
ders. També aprofito l'oca
sió per a desitjar-los unes
magnífiques i venturoses
sortides, que jo ja em llegiré
al silló de casa allò que ells
ens vulguen contar a LA
VEU.

L'ESPIFIADA DE
LA SETMANA
Ja està bé de cròniques de
futbol caspós i passat de
moda. On és la informació
de l'equip de Futbol-Sala?
Per què l'excol'laborador i
actual mantenidor faller
Àlex Gozalbo no escriu
alguna cosa de qualsevol
cosa?

--
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Campanya
'Són 10.000'

r~-·--------------------,

ASSOCIACiÓ DE LA DONA
L'Associació de la Dona va viatjar ahir dijous per les
poblacions de Tírig i Catí, on va visitar el Museu de la
Valltorta, la fàbrica de torrons Blasco i la fàbrica de
formatges Taula. Per a la setmana que ve han pro
gramat una conferència sobre l'esclerosi múltiple a
càrrec de l'associació de Castelló que du este nom i
on intrevindran Cristina Forn, Eva Martínez, Paloma
Bou, Juan Manuel Bot i Rafel Lisón, a partir de les
16.30 h a la Caixa Rural. Per al dia 21 el Cortijo aco
llirà l'esperat berenar de Santa Caterina, a partir de
les 17.30 h amb musica i ball. El dia 24 l'associació ha
programat a l'Auditori una desfilada de moda en pell
a càrrec de Berta Ferrer i per últim el dijous 28 Rosa
senar prepararà un suculent menú per a llepar-se els
dits.

La campanya 'Són 10.000' organit
zada per la Unió de Comerços de
Benicarló ja està en marxa.

El proper diumenge 17 de
novembre a les 12 del matí tindrà
lloc la concentració a la plaça de
Sant Bartomeu per a la XII Marxa

Ciclista de la Solidaritat.
No quedem indiferents a la crida

de Mans Unides.
Agafeu la bicicleta, afegiu-vos la la
Marxa de la Solidaritat i depertem

c¡¡t;-b tots el nostre poble

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

Està destinada a dinamitzar
el comerç en aquesta ciutat
durant els mesos d'octubre
i novembre i té el suport
majoritari dels comerços

benicarlandos. Els tickets
per a participar en el sorteig
de 10.000 euros, (un premi
de 6.000 euros i dos premis
més de 2.000 euros, lliures
d'impostos), poden recollir
se en més de 150
comerços de tota la ciutat i
de tots els sectores.

6.000 EUROS PER MATAR
El jutjat de primera instància i instrucció número u de
Vinaròs investiga la denúncia presentada per un ciu
tadà colombià que va assegurar que li havien oferit
6.000 euros perquè matara a un advocat de Benicar
ló. Per estos fets, la policia judicial de la Guàrdia Civil
va detindre, durant el passat cap de setmana, a dues
persones, el presumpte inductor i un intermediari que,
després de declarar com imputats al jutjat van quedar
en llibertat. Fonts del cas van explicar que un ciutadà
colombià va acudir a la Guàrdia Civil per a denunciar
que el dia 28 es va reunir amb unes persones-al
paréixer, no les va identificar amb noms i cognoms-,
que li van ensenyar 6.000 euros que se li lliurarien si
matava a un advocat de Benicarló. Per motius que
s'ignoren i que estan sent investigats, el colombià no
va complir amb l'encàrrec-segons va manifestar no va
arribar a cobrar cap quantitat-, i va acudir a la Guàr
dia Civil a denunciar els fets. Amb posterioritat,
davant del jutjat d'instrucció número u de Vinaròs el
denunciant va ratificar els fets. En el transcurs de la
investigació, la policia judicial va alertar a la víctima
que la seua vida corria perill. AI mateix temps, amb
les dades facilitats pel colombià es va poder identifi
car al presumpte inductor. Es tracta d'un exclient de
l'advocat de Benicarló i, presumiblement, un assump
te d'índole civil hauria pogut motivar l'assassinat per
encàrrec. Segons van apuntar les mateixes fonts, el
supòsit inductor, que comptaria amb antecedents
policials, i una altra persona, que hauria actuat com a
intermediari van ser detinguts durant el cap de set-

L~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~
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Josi Ganzenmüller
"Teatralment es va a fer justícia
amb Azaña a Benicarló"

Josi Ganzenmüller Roig, dirigeix la pròxima representació de La Velada en Benicarló i ha sigut director de l'Es
cenari, Teatre de Guàrdia, l'Estel del Callet i del Festival de Cinema de Comèdia de Peníscola.

Diumenge 17 de novembre (19 hores)
AI Col'legi La Salle, representació de La
Velada en Benicarló, de Manuel Azaña.
Amb els actors Jordi Cid, Joanvi Vallés,
Anna Foix, Patri Sastriques, Joan Peiró,
Àngel Rodríguez, Jos'é'María Fibla i Juan
ma Cerdà, sota la direcció de Josi Ganzen
müller Roig.
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sió i com cada un vol
imposar la seua raó.
O siga, a Espanya no
pot un tenir una opi
nió i un altre, una
altra, quan seria
fabulós. Discutim per
a convéncer a l'altre
que està equivocat i
que el que pensem
és veritat, quan això
no hauria de ser
Segueix havent-hi
coses a recordar i a
millorar com reconci
liar-se.
Perquè has elegit a
gent poc familiarit
zada amb els esce
naris com a prota-
gonistes de la
representació de
Benicarló?
Perquè la gent no
diga, mira són actors!
perquè els actors
sempre tenen un
component tècnic i
de distanciament. He

evolucionat respec
te a la que retratava
Azaña?
Hem millorat molt. La
Guerra va ser el més
trist. Hi ha coses en
què es veu la falta de
diàleg i de compren-

justícia a Benicarló.
Què desperta Azaña
en els polítics d'a
vui en dia?
Ara l'esquerra el
valora, encara que ell
també va estar en
contra de comunistes
i nacionalistes i cada
vegada hi ha més
gent de centredreta
que l'apressia més.
Per exemple Aznar o
el Rei s'han pronun
ciat valorant la seua
figura.
Penses que la cohe
sió d'Espanya ha

contra famílies. Ell es
va sentir sempre una
persona fracassada
que tot ho volia fer
valdre amb la raó i
amb el diàleg. Quan
va veure que el seu
país estava en guerra
i que ell tampoc l'ha
via pogut evitar es va
sentir humanament
fracassat. Amb la
representació de la
seua obra que disco
rre en la nostra
població 65 anys
després, almenys
teatralment, se li farà

TEXT: jordimaUra
FOTOS: jcadell

A Manuel Azaña el
PSOE de Benicarló li
va retirar el nom d'un
carrer que el primer
govern democràtic de
Benicarló va decidir
dedicar-li per la seua
vessant d'escriptor.
Josi Ganzenmüller
en aquell moment va
pensar que la figura
del president de la
República, que va
deixar el seu testa
ment intel·lectual i
uns diàlegs' sobre
l'Espanya en guerra
plasmats en la Vela
da en Benicarló,
havia de reivindicar
se.
Perquè una obra
d'Azaña?
Azaña és una perso
na que s'estudia en
les universitats i de la
que es valora el seu
gran valor literari. A
banda de ser un
important estadista
es va veure immers
en una Guerra Civil
que és la pitjor de les
guerres per l'odi d'un
poble de famílies
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l'oportunitat de,
9r una lectura
Iificada, utilitzar
:jue normalment
Jja a l'escenari
è no té temps
nemoritzar els
s. Són gent que
Iguna raó tenen
's en la societat
:Irlanda i volia
estigueren en
;t projecte. Estic

content, cal
l'ànim i entu-

e amb què
treballant.
)reguntar-te si
a encapçalar

I projecte prò
nent?
la és una possi

que està ahí
10 hi ha res con-

m'agradaria
er alguna activi
Itural a Morella.
) puc estar-me
i crear esdeve-

o

niments culturals
m'apassiona. Conti
nuar el Festival de
Peníscola no va ser
possible, llàstima que
haja sigut per la intro
missió política de
gent que no té res a
veure amb la cultura
ni amb l'art. M'agra
daria molt fer algun
projecte ja siga a
Peníscola, Benicarló,
Vinaròs, Barcelona,
Morella, Múrcia o on
siga.
Portes una male
ta ...
Si és una maleta de
l'època d'Azaña, que
ha passat la guerra,
simbolitza al grup de
viatgers de la Velada
en Benicarló que es
troba en un alberg de
carretera. M'ha sem
blat necessari, per
què tal vegada era
l'única cosa que

tenien eixos viatgers
que fugien d'Espan
ya. Esta maleta con
cretament té docu
mentació d'Azaña,
llibres i diapositives
inèdites de la guerra
que es projectaran
en la representació.
Quins recursos es
van a utilitzar en
l'obra?
Van a ser molt sen
zills i al mateix temps
commovedors: es
projectaran diapositi
ves inèdites, música
en directe d'una con
certista de violoncel
que va a tocar en
moments molt pun
tuals de l'escenifica
ció i una xicoteta
ambientació a base
de maletes que li
donaran un toc molt
especial a l'obra.
Serà un moment
històric.

•••••••• • laVeU

Normes de Castelló

DIVENDRES 8
L'Associació Cultural Alambor, dins del Cicle del LXX
Aniversari de les Normes de Castelló, ha organitzat la
xarrada sobre Les Normes de Castelló: un impuls
modernitzador del país, a càrrec del Sr. Vicent Pitarch
(membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana). L'acte tindrà
lloc el divendres 8 de novembre a les 19.30 hores al
Saló d'actes de l'lES Joan Coromines de Benicarló.
Després breu presentació del llibre Converses amb J.
Simon, E. Valor i R. Súria Valor (Edicions Alambor)
Representació de Jordiet Contraataca, a partir de les
22.30 hores, a Càlig
Els 4 aljubs de Benicarló, a càrrec de Vicent Mese
guer a la Caixa Rural.
Teatre: Cambaiache, d'Alicia Coscollano, a l'Auditori
AI Saló d'Actes de la Llar de La Salle una conferèn
cia sobre la contaminació i el canvi climàtic. La
xarrada anirà a càrrec del naturalista Enrique Luque,
de l'associació APNAL-Ecologistes en Acció. La
conferència tractarà sobre els indicis de canvi climà
tic que existeixen en el nostre planeta, a més de les
conseqüències que aquest fenomen pot ocasionar
en el futur. La xarrada, d'entrada lliure, tindrà lloc a
les 21 hores en el saló d'actes de la Llar La Salle.

DISSABTE 9
AI bell mig de les paraules. Expressió poètica i musical
al local de la Penya Setrill per a celebrar els seus 10
anys. Intervindran Alicia Coscollano, Manel Garcia, Joan
Gregori, Josep Igual, Laura Monroig, Jaume Rolíndez i
Paquita Sanz. A l'apartat musical els protagonistes
seran Pedra Sanchez i Lluís Vallés.
A les 20 hores, coincidint amb l'acte del Setrill, es
presentarà a l'Auditori el Cartell de les Falles 2003.
A les 20.30 hores es lliurarà el V Premi d'Autors Locals
al Saló de Plens de l'Ajuntament.

DIUMENGE 10
A les 7 del matí l'Organisme Autònom d'Esports ha
organitzat una excursió a peu per la Tinença.
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El consistori licita la seguretat
i la climatització del Convent

El consistori de Benicarló ha licitat la contractació mitjançant concurs urgent del
subministrament i instal'lació de la climatització i sistema de seguretat per al Museu
del Convent de Sant Francesc.

Cavalls especials

TEXT: jordimaura

FOTO: joancarlesadell
---~~--~~~---

El consistori pretén adquirir
una geladora i bomba de
calor per a la climatització
del centre cultural així com
diversos sistemes de segu
retat com a tràmit indispen
sable per a la seua obertura
i posterior inici de les visites
a les exposicions d'art con
temporani. El total del sub
ministrament ascendeix
quasi als 100.000 euros i
hauran d'estar en funciona
ment abans que acabe
l'any. El ple extraordinari del
passat mes va acordar
injectar diners per a elabo
rar un estudi de remodela
ció de la Plaça del Convent
i il·luminar l'edifici. El con
sistori té previst fer una
sonada inauguració a prin
cipis del 2003, per a la que
comptarien amb la partici-

TEXT: jordimaUra

FOTO: joancarlesadell

José Lehnen, un artesà
ferrador i ortopeda d'equins
d'origen alemany acudeix
amb el seu taller mòbil on
els seus treballs són reque-

pació del musIc vinaros
senc Carles Santos.

En el recinte, després del
projecte de Museu de Beni
carló i la recuperació d'a
quest emblemàtic espai,
s'incidirà en el passat iber,
la història medieval, evolu
ció i govern de la població i

rits per a substituir el calçat
dels cavalls, egües, burros i
matxos del Maestrat. Leh
nen amb una cuidada i poc
coneguda tècnica de ferrar
en calent s'ha creat bona
fama de fer miracles. El
passat mes va salvar de la
mort segura a un poltre amb
una desviació greu de les
seues articulacions que li
impedia cavalcar i li obliga
va a estar sempre en el sòl.
Hi ha adaptadors amb

Convent i etnologia. El cen
tre acollirà amés una fono
teca, biblioteca digitalitza
da, videoteca i arxiu amb
documentació històrica del
Maestrat. en una sala poli
valent dotada de les últimes
tecnologies multimèdia i
pantalla de projeccions que

angles específics realitzats
amb materials plàstics de
gran resistència que són
utilitzats per la NASA i que
José Lehnen adapta per a
corregir desviacions d'estos
animals al galopar, incloent
productes com la silicona o
xapes mèdiques que ins
tal'la per a facilitar la recu
peració deferides i millora
del rendiment del cavall. Un
treball d'artista de qué els
animals es mostren molt

servirà com a punt de parti
da d'una visita cultural.

L'altra gran oferta del
complex seran les seues
sales d'exposicions tempo
rals, un aspecte del centre
de què Consuelo Ciscar va
valorar positivament l'alçà
ria de la capella, per la qual
cosa aquesta sala podria
acollir obres clàssiques, al
costat del resta de sales,
més àmplies que acollirien
tota classe de mostres d'art
contemporani, combinant
així ambdues classes d'ex
posicions existents en el
Consorci de Museus de la
Generalitat.

En l'actuació d'aquest
complex construït el 1.563
pels Frares Franciscans
alcantarins i que ha corre
gut millor sort que el seu
homòleg de Vinaròs, les
inversions globals han
ascendit fins als 250 milions
de pessetes.

contenís.n En l'Edat Mitjana
el ferramenta es va conver
tir en un art reservat a arte
sans experts i ara són ben
pocs els que es dediquen a
aquesta tècnica tan precisa.
La perícia de Lehnen que
domina aquestes tècniques
tradicionals i més modernes
de ferrar i les últimes aplica
cions mèdiques per a corre
gir problemes en el casc
d'estos animals, solventa
un problema greu.
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A Benicarló la jornada de Tots Sants
va discórrer amb total normalitat.

Jornada de
difunts

josepsanAbdon

29· IX· 2002
Avui faria cent anys Cesare Zavattiní, el guionista de
cinema italià mort el 1989, ell era el pare del moviment
cinematogràfic anomenat Neorrealisme, un cinema que
ens mostrava les'misèries de la Itàlia que es recuperava
de la segona guerra mundial, i que comptava amb direc
tors de la talla de De Sica, Fellini, Rossellini o Vis
conti. Zavattini fidel a les seues idees va renunciar a
una oferta del productor de "Allò que el vent se'n dugué",
David O. Selzníck, per rodar a Hollywood "Lladre de
bicicletes", perquè volia imposar-li Cary Grant com l'o
brer a qui robaven la bicicleta, finalment la va dirigir Vit
torio de Sica i un autèntic obrer, Lamberto Maggiora
ni, va protagonitzar la pel'Hcula, amb la qual van guan
yar un Òscar. Cesare Zavattini va escriure més de cent
guions per cinquanta directors diferents, però sobretot
cal destacar la seua col·laboració amb Vittorio de Sica,
amb el qual van crear quatre autèntiques obres mestres:
"El netejabotes"(1946), "Lladre de bicicletes"('1948),
"Miracle a Milà"(1951) i "Umberto D"(1952). El centenari
del naixement de Cesare ZavaUini ens fa recordar amb
nostàlgia una cinematografia com la italiana que va
comptar amb noms del prestigi dels abans esmentats i
alguns més que podríem afegir, i que avui roman en una
posició subalterna de la gran indústria americana, com
la resta de la cinematografia europea. Trist futur el d'a
questa Europa que no sap defensar la seua cultura i que
du camí de perdre els seus valors.

• ••••I Els dies gloriosos
Cesare Zavattini

del Camí Cobert i Vell
d'Ulldecona per a evitar
situacions de perill. Des
de fa diversos anys el
consistori ha dissenyat
una circulació del trànsit
circular entorn al cemen
teri amb un accés, apar
caments i un lloc de reco
llida de les persones que
ha evitat la circulació caò
tica i perillosa.

A Benicarló, on per a
accedir al cementeri és
necessari creuar la N
340, no es van registrar
incidents destacables.
Així, la Policia Local i
Guàrdia Civil van estar
presents en els passos

TEXT: jordimaUra

FOrO: joancarlesadell
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El juliol la Fundació Penyagolosa denunciava el comerç d'oliveres mil·lenàries i cen
tenàries al Baix Maestrat que eren arrancades "a camió diari". Es demanava una nor
mativa que fera possible la protecció d'aquest patrimoni natural així com l'elaboració
d'un catàleg d'arbres monumentals, en concret d'oliveres de grans dimensions.

TEXT: perebausà

El comerç d'oliveres
mil'lenàries a l'estat espan
yol no està regulat per cap
normativa, és una activitat
legal realitzada per un gran
nombre d'empreses i parti
culars, moltes d'elles anun
ciades per internet. França i
Itàlia van prohibir l'any pas
sat l'arrencada de les seves
oliveres mil'lenàries i açò
ha afavorit la venda d'a
quests arbres des de l'Estat
Espanyol cap al sud d'Eu
ropa. La proliferació de
vendes d'aquests arbres
s'està produint tant en el
Maestrat com en altres
zones d'Alacant o d'Anda
lusia a uns preus que
poden superar els dos
milions de pessetes. De fet,
en diversos vivers del
Maestrat, ubicats en la N
340, es poden adquirir
legalment oliveres de grans
dimensions. Diversos vive
ristes assenyalen que la
comercialització de moltes
oliveres mil·lonàries pot sal
var-les la vida perquè mol
tes podrien acabar com a
llenya per al foc.

Des de la recuperació
dels ajuntaments democrà
tics, la presència d'oliveres
monumentals als jardins
municipals valencians es
va fer freqüent. Oliveres,
carrasques, roures i altres
arbres autòctons tenien un
:>~ntit de retrobad~ de la
nostra identitat com a

poble, de les nostre arrels.
Hi ha una impressionant
olivera mil'lenària -arrenca
da i ~xposada primer a la
fira Iberflora de València- a
la plaça Rey en Jaume I de
Castelló. Una altra, no tant
magnífica, hi és enfront de
l'auditori de Benicarló. El
valor ornamental d'aquest
arbres s'ha posat moda els
darrers anys i així també
els trobem adornant jardins
privats. La destinació de les
oliveres més antigues del
Maestrat sol ser els patis de
luxoses vil'les de la Costa
Blava francesa o italiana,
Mònaco, Suïssa o Bèlgica.

El PSPV-PSOE presentà
a les Corts Valencianes el
juliol de 2002 una proposta
de llei per a la catalogació i
protecció del patrimoni
natural arbori -inclouria les
oliveres centenàries i
mil·lenàries- tal com hi ha
en les comunitats autòno
mes de Navarra o Balears.
Es plantejaven tres nivells
de protecció: arbres monu
mentals, arbres singulars i
els d'interès local. La Con
selleria arbitraria ajudes
directes als propiE'!ar:~ el<>lg

arbres catalogats per com-

pensar els perjudicis de la
seva protecció. La mateixa
proposta fou presentada al
Congrés dels diputats com
una proposició no d'ells per
a ser debatuda en la comis
sió d'agricultura. La neces
sitat de protecció del nostre
patrimoni arbori fou com
partida per altres partits
com Esqu~rra Unida o el
Bloc i per sindicats com la
Unió de Llauradors i Rama
ders. El PP refusà tant la
proposta fet a Corts com al
Congrés. Els populars
argumentaven que es
"conculcava els drets
dels propietaris" o que
quan s'arrencaven es
garantia la seva protecció.
Assenyalaven també que el
catàleg d'olivers ja estava
fet perquè es requeria per
cobrar els ajuts europeus
destinats a aquest conreu.
Hi ha un inventari tant sols
del nombre d'arbres però
no de la seva edat. Altra
línia d'actuació possible 
demanada pel Bloc- és la
que ofereix la llei valencia
na 11/94 d'espais naturals.
En el seu article onzè defi
neix monument natural
com "espai o element de
la naturalesa de notòria
singularitat, raresa o
bellesa, que mereixen ser
objecte d'una protecció
especial pel valor cienti
fic, cultural o paisatgístic
que presenten". Corres
;.rm "l I., r.('rse1Ier!g de
Medi Ambient l'elaboració

de les normes de protecció
dels monuments naturals.
Per què no s'ha fet amb les
oliveres mil·lenàries del
Maestrat, autèntics monu
ments vivents?

El sector oleícola valen
cià no passa pels seus
millors moments. La seva
supervivència depèn de les
ajudes europees i aquestes
darrerament van a la baixa.
Amb la reforma de 1996 es
va establir una Quantitat
Màxima Garantida d'oli
(QMG) per a cada estat. Si
se'n produeix més, no es
reben més diners, aquests
es reparteixen entre la
quantitat total i l'ajuda està
per sota de la prevista. Així
a la campanya 2001/2002
es rebrà 112 pts/kg d'oli
(0,67 f:) quan l'ajut màxim
és de 220 pts. (1,32 f:). La
sobreproducció, dobla la
QMG, es deu a les grans
plantacions fetes al sud
peninsular.

Amb aquesta pèrdua de
rendibilitat dels seus olivars
és lògic que molts agricul
tors es vegin temptats per
les ofertes milionàries que
els fan per les seves olive
res més antigues i ja poc
productives. Les oliveres
mil·lenàries del Maestrat i
fins i tot els paisatges d'oli
vars són un patrimoni natu
ral de tots i totes els valen
cians. La Generalitat i fins i
tot la Unió Europea han de
prct6sir""~C'c i ql,_:,.J~r ?! CAll

manteniment.
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Els avions de la
Guerra Civil

JUlio Sansano i Roca exposa fins a
finals de mes al Museu Arqueològic
de, Benicarló una exposició d'avions
que prengueren part a la Guerra Civil
espanyola.

Transsexualitats

Col.laboració

EL cap de setmana passat, la ciutat de València va aco
llir la I Trobada de Transsexuals. Aquesta iniciativa vol
unificar forces de pressió per a buscar una eixida a la
marginalitat en que es troba el col.lectiu actualment
(més del vuitanta per cent es guanya la vid~ exercint la
prostitució). Entre d'altres, s'han queixat amargament de
la passivitat amb que la societat tolera la persecució a la
que són sotmesos per part de grups violents 'skins'. Per
aquest motiu han sigut assassinades enguany més de
quaranta persones amb la complicitat del silenci dels
mitjans de comunicació.

Com tot bon col.lectiu que es preue també tenen
reclamacions econòmiques que plantejar a l'administra
ció. La més important passa per demanar que la segu
retat social carregue amb les despeses de les múltiples
operacions quirurgiques necessàries per tal d'obtenir
l'aspecte físic desi~at. De moment, el govern andalús i
l'aragonés ja han accedit a la demanda. El govern cen
tral es resisteix.

Tot i l'existència d'estudis que demostren la insignifi
cança del cost econòmic per a la hisenda pública, hi ha
qüestions morals que les dretes no poden acabar de
superar i es mostren reticents'a prendre aquest tipus de
mesures. Malgrat les pressions, majoritàriament ecles
siàstiques, ho hauran de pair de la mateixa manera que
a la guàrdia civil no l'ha quedat més remei que acceptar
l'homosexualitat dins les casernes. Arbres més grans
han caigut. Per exemple, dimonis comunistes s'han aca
bat digerint com a ministres i, per l'altra banda, comu
nistes recalcitrants han mudat ràpidament en ferotges
conservadors amb l'escalfor de la proximitat del poder.

Valga doncs per a la reivindicació esta prova d'opera
ció de 'transsexualitat ideológica' pagada entre tots.
Amb mal gust per anestèsia inclòs.

•••••••• • "talito

alguns d'estos aparells,
de trista memòria per
alguns, com el terrible
"semolera" un hidroavió
que es trobava al Port de
Mallorca i que cada ves
pre apareixia per bombar
dejar la Iinia fèrrea en el
seu traçat per Benicarló
-on estava el nucli ferro
viari-, Vinaròs i Ulldecona.
El seu nom li va ser bate
jat a Benicarló per aparèi
xer a l'hora de sopar la
sèmola.

Aparells correu, ameri
cans, alemanys, angle
sos, italians, autogirs...
tots tenen al darrere la
seua història que Sansa
no ha reproduït amb total
fidelitat al model original.

La mostra ofereix miniatu
res d'aparells d'ambdós
bàndols, autèntiques
meravelles i obres d'art
que este aficionat de
Benicarló a treballar la
fusta ha preparat durant
més de dotze mesos.
Sansano té 73 anys i ha
aconseguit ell tot sól dur
al Museu -amb els pocs
dies que duem del mes
de novembre- quasi tanta
gent com en molts mesos
d'este any.

I és que la gent -sobre
tot la major- se senten
molt identificats amb

TEXT: jordimaUra
---

FOTO: joancarlesadell

-
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El Carrizos no va resultar
un rival senzill per al Povet.com

Mentre aquest setmanari estava a imprimint-se, el Povet.com va jugar la final de
la Copa Generalitat contra el Playas (LNFS).

TEXT: zonaesport
FOTOS: zonaesport

POVET.COM 6
Manzano, Lucio, Wallace,
Chelete i Tito. A més Caba
nas, Txema, Víctor Mén
dez, Juanito i Coll.
CARRIZOS FS 2
Micro, Zeus, Raul, Roberto
i Glauber. A més Alexis,
Alberto Suarez, Sosa,
Alberto Santana i Isidro.
ÀRBITRES
Ruíz Guzman i Rodríguez
Bande, de Barcelona.

TARGETES
Pel Povet.com, grogues a
Lucio, Chelete i Tito i doble
groga a Manzano. Pel
Carrizos, grogues a Micro,
Raúl, Alberto Santana i a
l'entrenador Miguel Bar
bany.
INCIDÈNCIES
Ple al Poliesportiu de Beni
carló.
GOLS
0-1, mino 5, Alexis.
1-1, mino 15, V. Méndez.
1-2, mino 20, Raúl (P).
2-2, mino 31, Cabanas.
3-2, min.33, Chelete.

.~' .

4-2, mino 33, Tito.
5-2, mino 37, V. Méndez.
6-2, mino 38 Wallace.

Els seguidors del Po
vet.com estaven confiats
abans del partit ja que els
de Plaza s'enfrontaven a un

rival recent ascendit a la
categoria de plata, però
prompte van poder compro
var que el Carrizos no
anava a resultar un rival
senzill. El joc de contraatac
dels visitants i la impossibi
litat del Povet.com per a
embastar bones jugades de
gol, va arrossegar a un
resultat a favor del quadro
canari fins al minut 31 de
l'encontre. A partir d'aquí, la
major velocitat i fortalesa
del joc local aconseguia
quatre tants que posaven el
definitiu 6-2.

BÀSQUET

Perd el Construccions Malloms

¡HANDBOLI

De nou patint

TEXT: zonaesport

VINARòS 69
C. MALLOMS 53
11-13,31-27
47-45 i 69-53.

El Povet.com Vinaròs de
bàsquet es va retrobar amb
la victòria en el derbi
enfront d'un Benicarló que,
si bé no està en el seu
millor momeht de joc, sí es
va entregar durant tot l'en
contre i va mantenir al mar
cador fins a l'últim quart a
base d'entrega i coratge.

Els vinarossencs van
eixir molt mentalitzats des
prés de les últimes derrotes
i, conscient de la importàn
cia de la victòria, es va
emprar en el que millor sap
fer fins a la data: defendre
molt fort i eixir al contra<l
tac. Els de Manolo L10rach

van posar tot sobre la pista,
però no van poder resistir
en el quart definitiu.

El ritme castigava visi
blement als jugadors beni
carlandos, que es mante
nien dins del partit a base
d'urpa i esforç. Açò provo
cava pèrdues de baló, fins
a 23 per part del Povet.
Amés, el desencert local
des de la línia de tirs lliures
(no van arribar ni al 50 %),
va fer que les distàncies
foren curtes.

En el quart final, es va
imposar l'equip que va
mantenir la concentració
fins al final. Un parcial de
22-8 ho diu tot: el Benicarló
buscava canastres a la
desesperada i el Po
vet.com seguia defenent,
corrent i atacant amb cap,
renunciant a oreci'Jit:,,::k:'r''}
que no donen' cap ·resultat. I

TEXT: redacció

STIL VIVENDA
Puerto, Bayarri, Escura (2),
Fede (8), Pedro, Esteban,
Sasa (8), José Herrero (2),
Míchel (4), Segarra (2),
Cristian, Vicent Castell (2)
BM CASTELLN
Falcó (11), Reig (3), Cuog
hi (2), Gandara, Soler (1),
Garcia (7), Monterde, Mar
tínez, Saiz, Rubio, López
(3)

Un partit molt interessant i
disputat entre els dos rivals
que aspiren al títol. Els
locals de nou van
començar malament i al
minut 15 ja perdien per un
preocupant 5-12. Només
gràcies a la bona actuació
del porter Bayarri, l'avan
t8tg~ n \I:;' "",r mAjor es
prés del temps mort dema-

nat per l'entrenador local,
Valentín, l'equip va
començar a imposar el seu
ritme de joc i va començar
a escurçar diferències. Els
últims 15 minuts de la pri
mera part van ser especta
culars ja que es va fer un
parcial de 8-1. Un gol dels
castellonencs a l'últim
segon va impedir a l'equip
benicarlando anar-se'n al
descans amb l'avantatge
en el marcador quedant
amb un empat a 12.

L'equip de la Plana va
sortir millor situat al camp
després del descans i va
estar manant fins els tres
darrers minuts de joc quan
es reflexava un preocupant
25-27. Una bona defensa i
l'encert en l'atac van donar
la victòria a l'equip local,
!:1ue é~ ;;1 qU~~3 d'J !3,,- cinc
jornades disputades.

--
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er'si aparcada • Francisco
Marzal destitu-it,

Suposo que qualsevol persona decent tindria considerables dificultats per poder afir
mar que el partit que van disputar Benicarló i l'Alcora no va ser la més soporífera de
les manifestacions futbolístiques presenciades al Municipal de la Carxofa, si més ho
dels darrers dos mesos.

•

TEXT: rodolfoserrano
pacodelcastillo

La intrínseca capacitat amb
què Déu m'ha obsequiat per
xalar-me'n amb qualsevol
nimietat em va permetre diu
menge passat gaudir d'una
vesprada no diré divertida però
sí entretinguda.

El partit, malgrat tot, va tenir
els seus puntets i, mire vosté,
només amb això i una mica de
futbol que esporàdicament es
va poder contemplar ja en vaig
tindre prou per superar la sín
drome del diumenge de ves
prada.

Només acabar de seure
vaig creure endevinar que pels
altaveus es disposaven a
donar les alineacions dels
equips que havien de competir,
segons Josvi Palanques, en
este campo de deportes. Afi
nant l'oïda i amb una concen
tració digna de millor causa
vaig sentir com Raül Martínez
formava part de l'onze inicial
local. Res de novedós, ja ho sé.
La sorpresa va saltar quan en
eixir a l'acurada gespa els juga
dors del Benicarló el lloc de
Raül l'havia ocupat Kamal. No
me'n podia avindre de tant des
control. Vaig preguntar a un
directiu i la resposta va ser d'a
queixes que marquen època:
"no sabem massa bé si té
quatre targetes o cinc i
davant del dubte ens hem
estimat més no arriscar
nos". No, no, no faré cap
co lelllal i. .

El partit, com he dit es

desenvolupava en les cons
tants de l'avorriment i l'apatia
generals. Les busques del
rellotge es movien a càmera
lenta, hom pensava que s'ha
via aconseguit el vell anhel
sofista d'aturar el temps. Vaig
haver de recórrer als tradicio
nals entreteniments de sem
pre: dels cent vuitanta-set
espectadors que presenciaven
el matx, cent cinquanta-quatre
eren homes, dels quals n'hi
havia únicament setze amb
corbata -i això que era diumen
ge- i només dos que anaven
absolutament ves1its de verd i
que havien canviat el tricomi
per una gorra. També vaig
comprovar com al gol sud
mantenien una animada con
versa el nostre diputat autonò
mic, senyor Moliner Colomer, i
el president del Povet.com, el
senyor Bel Tena; el motiu del
diàleg no va transcendir ni, la
veritat vaig prendre'm la
molèstia d'interessar-m'hi tot i
que, ja se sap, aquests senyors
sempre parlen de coses impor
tants.

Vaig canviar tres o quatre
vegades de lloc fins que en
vaig trobar un de còmode, amb
respatiler, arraserat i gairebé
net. L'únic inconvenient era que
em pegava el sol a la cara, però
això em permetia de contem
plar, al trasllum, la gran quanti
tat d'insectes que pul'lulaven
per aquell indret esportiu, tots
vinga pegar voltes amunt i
avall, una metàfora del que
passava al terreny de joc.

Tot va transcórrer dins els
àmbits de la previsibilitat més

absoluta (Miguel va tomar a ser
expulsat, Caracuel va ser subs
1ituït a la mitja part, arribàvem
sense dificultats a les immedia
cions de l'àrea, Cèsar tomava a
rematar fora una cabotada d'a
quelles diñcils de fallar.. .) fins
que en el minut noranta i tants
Ivan Guzman va tindre ocasió
de demostrar que a ben segur
és un dels millors porters de la
categoria i encara no sé com .
i ell, ho sap?- va rebu~ar una
pilota con marchamo de gol
que diria el mestre Palanques.
Sense solució de continuïtat
l'esfèrica va fer cap als peus del
jove Javi Flos, que des de la
frontal de l'àrea gran va con
nectar un impetuós cacau que
va colar-se per sobre del guar
dameta foraster. A partir d'ací,
el deliri: abraçades, bots, crits...
però la sorpresa va saltar a l'e
quip de megafonia. Van
començar a sentir-se uns forts
sorolls -al cap d'una estona
vaig comprendre que es tracta
va d'alguna cançó modema- i
des dels altaveus es va sentir,
com a.les canxes de bàsquet
americanes, "minuto 90, mar
cóóóó Javi F/os l'' i tot seguit,
la banda sonora de la Vuelta
Ciclista a España, aquella de
"que/ritmonoparenopareno,
que/ritmonopare". Un verita
ble cop psicològic que deguera
acabar d'enfonsar la moral de
l'equip foraster.

Quan ja me'n tomava cap a
C'.asa d'allò més content, un
espectador, dels que no duien
corbata, em va dir que allò
havia estat una victòria pírrica.
No ho vaig acabar d'entendre,

ja sap vosté que les meues
limitacions lèxiques són tan
extenses com la bandera dels
senyors Aznar i Trillo i que, per
exemple, no tinc ni punyetera
idea de què volen dir paraules
tan boniques com "chaméÍn" o
fins i tot "chamarilero". Des
prés de consultar una enci
clopèdia d'aqueixes que rega
laven a fascicles a La Vanguar
dia hi vaig caure: el desencor
batat seguidor em volia fer
notar que al Benicarló el triomf
sobre l'Alcora, com al pobre
Pirros en la batalla d'Heraclea,
li suposaria més danys que
avantatges. Em volia donar a
entendre que, si haguérem per
dut, la directiva s'haguera vist
obligada a buscar un revulsiu
(vid la definició d'aquest terme
que vaig donar la setmana pas
sada) i ara és possible que tor
nem a entrar en una dinàmica
de confusió agònica que pot
ben bé durar unes quantes set
manes més.

Segons acabo de saber,
Miguel Amau ha fet fora de la
junta directiva l'exvicepresident
plenipotenciari i exportaveu
Francisco Marzal Caldés. No
sé quins han estat els motius
però no em vull creure, com
m'ha dit algú que a Llorenç no
l'han fet fora sinó que se n'ha
anat perquè ha de preparar la
campanya electoral d'algun
partit polític.

Ara, anem cinquens per la
cua i diumenge ens enfrontem
a l'Atlètic Saguntino. En els
darrers anys se'ns han donat
prou bé les visites a Morvedre.
Crec recordar, vaja.



EL CÒMIC DE XAVIER BURRIELI
La clau de l'èxit

Tots sabem que per a ser
famós s' ha de sortir molt pels

mitjans de comunicació.

l personatges com la Pitonrsa
Lola, Yo'a Berrocal, Antonjo
David, etc, son famosos per
la televisió o les revistes.

1,.'- E,I n~;c"a,n,d,idatI . en la sopa
! ''':'':~ si fa falla.

Última hora
L'obra, "Li hauria d'haver dit alguna cosa", del nostre estimat company i col'labo
rador en temes de literatura, Josep Sanabdon, ha obtingut, en la 5a edició del Premi
Literari d'Autors Locals, el primer lloc del concurs. Des de La Veu li trasmetem la
nostra millor enhorabona. La propera setmana ampliarem amb més detall aquesta
informació, tot i emplaçat la gent al lliurament que tindrà lloc el proper dia 16 de
novembre al Museu Arqueolòlic Municipal.
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