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Durant 25 anys hi ha hagut temps de viure 

3 moltes i gaudir de inobli

4 dables, que queden plasmats en grans per al 

6 record. Celebrem en la recta final de curs els 25 

7 anys de l'institut, i ho fem amb un de 

luxe iamb el concert de . I 

es que la rnusica es l'anima de les dels 
8 

nostres pobles, tant la musica de banda, que 
9 

integra bona colla d' , com la 

, que te en valencia mes vitalitat 
10 de la que pensem , com ens demostra el faldut 
12 

Josep Bordes, cantant de , a qUl 
14 

hem tingut el plaer d'entrevistar. 

Pero els autentics pro tagonistes dels 25 
15 

anys de l'institut son, sens dubte, els 

com hem vo lgut re flectir a la portada. E lls son els 

16 que fan possible la , els que participen en 

18 , els que fan preciosos treballs de 

19 , els que tenen alguna petita gran 

20 (com Ramon), els que son sana 

sano (com E lena) i els que son veri tables alumnes 

(com Diana, a qui donem la nostra mes 
21 

gran enhorabo na!). E lls seran el passat, han sigut 
22 

el present, pero, sobre tot, seran el de 
23 

\'institut. Per molts anys a tots! 

Roca Capsir, 

Chafrar Sola, Prufionosa 

Querol, Royo Segarra, 

Beltran Royo, Puig 

Beltran, 

Beltran Beltran, 

Sanjuan Es crig, Beltran 

Garcia, Grafiana Capafons, 

Della Ventura, 

Ezaydy, 

Beltran Domenech, 

Gil Querol, 

Jovani Sorli, Serrano Vines, 

Cervera Ruiz, 

Astor Balaguer i Puig Beltran 

: Laia Ramada Arnau (4t d'ESO B) 

Gracies a tots els que heu collaborat en la revista. Fins al curs que ve. Visca L 'Eixirigall ! 
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DIANA, UNA ALUMNA 'OLIMPICA' 
T AlViA RA D ELLA I A LBA GRANANA 

DIANA ESTELLER GAUXAX, alumna de 2n de Batxillerat nascuda a La Jana l'any 1993, va 

guanyar e1 primer premi de l'Olimpiada de Biologia, tant a nivell provincial (Castello) com a 

nivell estatal (Granada). Es tot un orgull per a l'institut, que la va rebre com una campiona. 

Quan i a on et vas presentar per a participar
 

en l'Olimpiada?
 

La primera vegada em vaig presentar a Castell6
 

el dia 5 de marc i, quan vaig guanyar a Castell6,
 

em vaig presentar a G ranada.
 

En que consistia l'Olimpiada?
 

L'Olirnpiada consistia en un examen tipus text
 

de du es part s en que cada una durava du es
 

hores, i l'altra prova consistia en quatre examens
 

de laboratori en que cada un durava una hora.
 

Qui et va animar a participar-hi?
 

Ho vaig fer per inicit avia propia, per provar-ho.
 

Quants instituts hi van participar?
 

Hi van participar a la vora de 60 instituts de tot a
 

Es panya.
 

De l'institut de Sant Mateu, vas participar
 

amb altres alumnes?
 

No, vaig participar jo a soles.
 

-Ouan m'ho van comunicar, 
em vaig fer molt contenta, 
perque no rn'ho esperava

T'ha ajudat molt el professor de Biologia, 

Sebastia? 

Sf. Em pa ssava illibres pagines d'internet, 

m'e xplicava qu e informaci6 no sabia, li 

preguntava els dubtes... 
",",""pI!Jl~-=---

Per que t'agrada la biologia i des de quan?
 

Perque quan era menuda m'agradaven molt els
 

anima ls i trobava molt interessant descobrir com
 

es la natura.
 

Quina sensacio vas sentir quan et van
 

comunicar que havies guanyat l'Olimpiada?
 

Quan m'h o van comunicar, em vaig fer molt
 

co ntenta i orgullosa, perque no m'ho esp erava.
 

En que consistia e1 premi rebut?
 

Consistia en un micro scopi, una lupa , molts
 

llibres de biologia, diplomes, estampe tes...
 

A qui dediques e1 premi rebut?
 

A Sebas tia, a la gent que rn'ajudat, als amics i a
 

les amigues . ..
 

Que et va pareixer la sorpresa que et van fer
 

quan vas arribar a l'institut?
 

N 'es tic molt agrai:da i em va agradrar molt ; no
 

me l'esperava.
 

Ens han comentat que has de participar en
 

una Olimpiada internacional. En que
 

consisteix?
 

Anire a Taiwan entre el 9 i el 19 de julio!. E ls
 

primers dies farem exame ns i despres tindrem
 

un s dies de vacances i turi sme.
 

Moltes gracies, Diana! Esperem que tingues 

moltissima sort en la proxima Olimpiada! 
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25 ANYS, 25 ANECDOTES
 

Veronica Astor 

1. Co nta Susana, la professora d'Angles, que fa 

un s 6 anys, quan encara no es tava feta la part 

nova de l'institu t, els alumnes d'ESO havien 

d'agafar els auto busos per a anar a dinar al 

menjador de l'escola de Primaria. Primer els 

alumnes de l r i 2n , i despres havien de baixar els 

alumnes de 3r, 4t i els de Batxillerat, que es 

quedaven a dinar. 

Marta Cervera 

2. Conta Anna, la professora de Socials, que els 

alumnes de 3r C estaven fent un exame n de 

Socials, quan a la classe de 3r B estaven posant 

la pissarra digital. Mentre posaven la pissarra, 

feien un soroll estrany amb el trep ant i ens yam 

posar a riure i fer bromes fins qu e els vam 

dem anar que pararen . 

Hasna Ezaydy 

3. Una vega da, despres de tocar el timbre, vam 

sortir al passadis i, qu an vam veure el p rofessor , 

vam entrar din s a classe i a un company qu e 

anava a asse ntar-se li van llevar la cadira i va 

caur e a terra, i to ts ens van posar a riure, inclos 

el professor, encara que despres el va castigar. 

4. Un dia va sonar l'alarma d'incendis per error i 

to ts vam correr pensant qu e es tractava d'un 

incendi. Q uan vam sortir, no passava res i ens 

van dir de to rnar a les classes. Gracies a D eu qu e 

no era un incendil 

Alba Grafiana 

5. Es tava Carlos en un a guardia a 2n d'ESO i els 

alumnes li van pregunatar si podien sortir al patio 

E ll els va dir qu e no perque plovia, pero feia sol 

i els alumnes van cornencar a dir -li: "Carlos, 2per 

que no pod em sortir amb el sol que fa?". I 

Carlos els va co ntes tar: "2De qu e vos fieu mes: 

del que veieu 0 del que diu el professo r?". I tots 

els alum nes van dir: " D el qu e veiern", excepte 

un que va dir: "Del professor". I , al cap de 3 

minuts, va cornencar a ploure. 

Lucia Serrano 

6. Co nta Pablo Jose que un del s anys en que 

Tere Puig estava de direc tora de l'institut, ell 

estava amb els de la seua classe i hi van haver 

una serie de problemes. Llavors, la seua tu tora, 

Co nxa, va anar a dem anar-li ajuda perqu e no els 

podia co ntrolar, i a ella li tenien rnes respecte, ja 

qu e no la co neixien molt . Tere va pujar a classe 

i, amb un crit, to ts van seure i van callar de cop. 

Angela Beltran 

7. Recorda Pablo J ose qu e, quan feia 4t d 'ESO 

de Ciencies , eren tants alumnes que no podi en 

estar en una aula tots juns i els van haver de 

partir: 14 en una aula i un s 25 aproximadame nt 

en una altra . La d'ell en especial era tan 

remenuda qu e per a sortir diu que havien de 

passar per damunt de les taules i, en estiu, de la 

calor que feia, havien d'ob rir la porta, ja que de 

finestra nomes n'hi havi a una i era molt menuda. 

Tamara Della 

8. Un dia Co nxa va veure a Ram on, que li va dir 

qu e si vo lia veure un a sorpresa que aries al 

despatx de Gloria a l'h ora del patio Ella hi va 

anar i va veure que alimen tava a tres pardalets 

sortits del niu feia poc s dies, i li va fer molta 

gracia. Al cap d'un temps, Ramon va vindre a 

l'institu t amb els pard alets en una motxilla; ja 

eren grans i cantaven . 

9. Co nta una alum na que, quan el rnossen 

faltava a classe, els alumnes qu e el tenien feien 

avione tes i se les tiraven d'uns als altres . 

Albert Beltran 

10. Pablo, actual p rofessor de Maternatiqu es del 

nostre institut, en el primer any que va comencar 

a donar classes a l'I ES Sant Mateu (curs 

2006/ 2007), feia les seues classes a una aula de 

sego n de l'ESO i estava explicant el tema de les 

figures planes. Quan va arribar el torn de parlar 

del triangle, va aclarir que la suma de to ts els 

angles d'un triangle mesurava sempre 180°. D e 

sobte, una alumna molt presumida, que de 

vegades escrivia am b el llapis de pintar-se els 

ulls, va dir: "Uh! Pos sf que deu fer calor, no? Si 

fa 180 graus..." . A la classe al co mplet li va pegar 

en riure, encara que no es cosa de riure, ja que 

hauria de saber-se si ho va fer per dir una gracia 

o perque ella realme nt pens ava aixo. Be, 

espe rem qu e fora la primera op cio. 
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Roser Royo 

11. Em va contar Sebastia que, el primer any que
 

treballava de professor a l'in sti tu t, feia classes a 2n
 

de Batxillerat i es taven veent les vitamines .
 

Llavors va clir qu e la mes important era la
 

vitarn nia LL i qu e estava al llomello, a les
 

llongani sses, als llangostins... i un a alum na ho
 

estava copia nt!
 

Jessica Beltran
 

12. Un alum ne va fer un a bola de pap er i li va
 

posar pega. La professora li va dir qu e la tira ra ,
 

pero, com no ho volia fer, la va aga far ella per a
 

tirar-la i es va qu ed ar enganxada am b la pega.
 

13. U n professor qu e ja estava cansat perque els
 

seus alum nes no li prestaven antencio va dir :
 

"Mecallgoll I'ou " . I un alum ne li va contestar:
 

" Q uin: el dret 0 I'esquerre?" .
 

Eric Puig
 

14. Durant el curs 2000-2001, va caure la go ta
 

fre da i el pont de la Serafin a es va assolar.
 

Alesh ores els alum nes no podien vindre am b els
 

autobusos i els va tocar anar per la carretera de la
 

J an a.
 

15. A I' institut fa un temps hi havia el program a
 

d'interc an vi E uropeu i van vindre uns alumnes
 

d 'Irlanda i un s d' aci se' n van anar alla. E ls qu e va n
 

ana r s'ho va n passar be, pero els que se'n va n
 

vindre s'ho van passar me s be, perque, en lloc de
 

treb allar, a les nits se n 'an aven a beure i
 

s'emborratxave n. I un dia van crida r a l'in stitu t
 

d 'Irlan da i els van dir que ad hi havien un
 

alum nes sense fer res qu e feien o lor de vi. Abans
 

d'an ar-se'n, es van tirar a la fo nt de San t Mateu .
 

Helena Gil
 

16. U n dia Seb astia estava explicant les vitarnines i
 

va dir de broma: " I la vitamina H es la qu e et fa
 

guapo i et dona in telIigencia". I un a xique ta ho
 

es tava copiant.
 

Ruth Prufionosa
 

17. Co nta Carlos Rui z qu e, qu an la plan tilla de
 

professors era m es curta, havia de fer Fisica i
 

Quimica (la seua especialitat) i tam be Biologia i
 

Geologia. I un dia, fen t classe de Biologia, li va n
 

dir cls alum nes qu e, si cls explicara Fisica i
 

Quimica igual de be qu e els explicava Biologia i
 

Geologia , per a ells mol t millor.
 

Joel Puig 

18.Un alum ne va co nte star en un exame n que la 

capi tal de Belgica es Luxem burg; i un altre se'n va 

anar mes llun y i va dir qu e es Bu dapest. 

Elena Sanjuan 

19. Un dia hi havia un a alum na qu e du ia la 

camiseta del reves, Les seues compan yes li ho van 

dir , pero ella no s'ho va creure. Q uan el professor 

va arriba r a classe , li ho va dir i aleshores I'alum na 

va anar al servici i es va adonar qu e duia la 

camiseta mal posada. 

20. E ls alum nes de 3r B es tave n farts de la mala 

olor qu e feia a classe, fins qu e un dia un alum ne 

va co mprar un ambientador i el va posar a la 

classe . A partir d' eixe dia, l'ambien t va ser normal, 

pero, al cap d'u ns qu ants dies, se' l va haver 

d 'emportar perque disparava moltes vegades i 

alguns professors ja s'havien qu eixat. 

Andrea J ovani 

21. L'any 1991 els alum nes de T ere Puig anaven 

d'e xcursio a Italia, pero la nit abans dormien a 

Barcelona. Quan van arriba r a l'h otel, no van 
. . 

veure cap ascensor 1 van comen <;:ar a pUJar tots 

per les escales arnb les maletes. E n aixo que la 

directora de l'h otel els diu: "A vues tra derech a hay 

un ascensor" . I un alum ne xertoli va dir : "Ya 10 

hemos ataullado, ya...". I una alum na va dir : ' Ja 

sabia jo qu e qu edariem com a masovers!" . 

Ferran Beltran 

22. Pregunta d'exarnen: "2Q ui componia la lirica 

trobadoresca?" . Resp osta d'un alum ne : "La 

componien els seus au tors" . 

Ismael Chafrar 

23. A la definici6 de "Empleada de serv icis d'una 

compan yia aeria" un alum ne va i contesta 

"aeroport" . Quan es deixa volar la imaginaci6 ... 

24. L' altre dia estave rn a classe i un co mpany meu 

es va adormir mentre el professor explicava. I el 

professor ens va dir qu e el desper tessern , aixi que 

va m co rnencar a parlar-li a l'orella i a fer sorollets 

am b un a bo tella, pero no hi havia manera. Fins 

qu e, finalm ent, Ii va m tocar un pelet l'esquen a i es 

va despertar de cop. 

Natxo Roca 

25. A la definici6 de "Nadar per baix l'aigua" un 

alum ne va i escriu "amfibi" . Bon cabuss6! 
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10 VIATGES INOBLIDABLES 
ANGELA B ELTRAN I L UCIA SERRANO 

o Ainoa Alcacer (1r d'ESO) + PARIS 

D el 22 al 24 d'abril, vaig anar a 

visitar els oneles am b els meus pares. 

Vam an ar a Paris a visi tar la T orre 

Eiffel, l'Arc de Triomf, e1 Museu de 

Louv re i la Catedral de Notre-Dame. 

8 Georgiana Funaru (2n d'ESO) :f.. R OMANIA 

L'any passat vaig anar am b els meu s pares i amb 

rna germa na menuda pe r a ve ure la fam ilia. EI 
prim er ilia yam anar a visitar els avis i despres els 

meu s oneles . Va estar m olt be, pero va ser mol t 

cansat perq ue haviem de caminar molt. 

•	 Elena Llopis (2n d'ESO) + LONDRES 

D el 28 de juny al 11 de 

juliol , vaig anar d'intercanvi 

a Londres am b un a amiga. 

Al m ati, anavern a elasse 

d'angles i, a la tard e, teniem temps lliure i 

l'apro fitavern per a ana r a comprar i per a visitar 

Londres. Durant tres dies a la setmana yam poder 

eixir de festa am b altres persones d'Europa. 

e Lidia Adell (3r d'ESO) :f.. SEVILLA 

D el 19 al 25 d'abril, vaig ana r am b un a colla 

d'amics iam b els pares per veure la fira d'ab ril. 

E ns ho yam passar m ol t be. Vam visi tar la T orre 

del O ro, la placa de Sev illa, el barri de Santa Cruz, 

el Arenal, el Pare de Maria Luisa i T riana . E l 

millor del viatge va ser ana r amb barca pel riu. 

o Elena Sanjuan (3r d'ESO) + P ARIS 

Vaig anar al mes d'agost un s dies am b els pares a 

Disneyland. Va m visitar els 

pobles del vo ltant, pero el 

que mes em va agrada r va 

ser el parc terna tic. 

o Jordi Gasulla (4t d'ESO) :f.. MALLORCA 

E l viatge en que m illor m'h o he passat va ser fa 

dos anys qu an vaig ana r a Mallorca am b els pares i 

man germa. Vam anar al palau de l'Almudain a, a 

l'esglesia del centre historic i, per ultim, a les cales, 

que va ser on mil lor m'ho vaig passaro 

8 Nestor Sanchez (4t d'ESO) + SEVILLA 

Hi vaig anar un a setmana am b els pares i man 

germa menut. Vam visitar 

molts mo numen ts, co m la 

Torre del Oro i altres. 

Pero el milior de to t va n 

ser les ves prades a la platja i la festa de la nit. 

o Alumnes de 1r de Batxillerat :f.. ANDALUSIA 

Quasi to ts els alum nes de prim er de Batxillerat 

yam anar a Andalusia durant un a setma na. E ns ho 

yam passar mol t be, ja qu e co neixes diferen ts 

cultures, ge nt.. . D espres, 

de nit, sense abusar, yam 

anar de festa am b els 

mestres. E n general, va 

es tar molt be, pero el 

millor va ser la visita a la mesquita de Cordova: es 

un mo nument molt bonie. 

o Maria Safont (2n de Batx.) + PRAGJ\ I V IENA 

L'any passat, qu an feiern primer de Batxillerat, 

yam visitar Praga tres 

a qu atre dies, i un s 

altres dies a Viena. E l 

que rnes em va 

agra dar de Viena va 

ser el Palau de Sicilia. 

4D> Susana Sanz (Cicles) :f.. SALAl\U\ CA 

Una co lla de j6ven s de 18-30 anys d 'Europa yam 

anar a Salamanca durant un s 15 dies per a 

tre ba llar, pero sense diners a canvi . Durant el dia 

feiem jocs perque els xiquets pogu eren jugar, i aixi 

totes les setma nes . E n cap de setmana, per canviar 

una pa c, anavern a visitar Salama nca per coneixer 

la un a mica m es (en el cas del p rim er cap de 

setmana), i el segon 

cap de setmana yam 

anar pel riu , E l milior 

d'aquesta expe riencia 

inoblidabl e es qu e 

coneixes ge nt de tot 

arreu i, a mes, aprens molt d 'angles. 
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UN FINAL DE CURS ESPECTACULAR
 
Cartell anunciador de la festa de fi de curs, que te com a acte cen tral el mu sical de Meca no , organitzat 

per les joves professores Rebeca G ual i Amparo Raig6n . 

SAlOOa25 ANIVERSARIIEl'IESSANT ATE 
aDIVE ORES 24·06·2011.UCOBDUElIQUEllS MERAVEllOSOS 

INYS IUSHO PISSIIEI DEl Xl Hno POTS PER..' HOY 

20:30h: NO 
PUEDO21:15h: MUSICAL HNMPl 

l VANTAR23:30h: EST 

" 

.' - -_lU AlaUT MAlIC __ ...0 IBIOI .... .....0...... .... "a...... anTaAII RUlMCII ____ ........ -c ....... - ....... • UIICIU IIIAI
 

OFERTA FORMATIVA DE CICLES VIATGE A ANDALUSIA 
A l'abril es va celebrar la Fira d'Oferta Formativa D el 14 al 19 d'abril, 33 alumnes de 1r de Batxillerat 

de cicles a la nostra comarca. L'in stitu t de Sant van visitar Cordova, Sevilla i Granada amb Esther 

CIRIUS 

.....-

"CElEBU_ NO

~ . 
• • 1 -

... III ~ I 

lIISTII - -
Mate u hi va participar amb un stand de prornocio. Grafia na, Pablo Jovani i Luz Meseguer. 

...-.-.- -
r r 

DE FINANCES PER BARCELONA EXCURSIO A LA VALLTORTA 
E ls alumnes de 2n d'Administra ci6 i Finances L'alum nat de PQPI realitza una excursi6 a la 

visitare n el barri Gotic i la Borsa de Barcelon a eI Valltorta el dia 14 d'abril per visitar les coves amb 

17 i 18 de marc, amb Tica Tarrega i Miquel Folch. Anna Rivera i Vicent Pitarch. 
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DOL<.;OS MARROQUINS 
HASNA EZAYDY 

XEBAQUILLA	 COCA DE XOCOLATE 
(SHEBBAKKIYA)	 (CA KE MARBRE) 

Ingredients 

500 grs de farina blanca, una cullerada petita de 

sesam pic at, canyelia en branca, 4 cullerades 

grosses de mantega, 1 cullerada de rent, 1/2 

culleradeta de sal, un poc de safra, 2 tasses 

grosses de vinagre, 1/ 2 tassa d 'oli d 'oliva, lou, 

250 grs d' ametla m ol ta, 500 grs de mel i oli de 

gira-sol per a fregit 

Prep aracio 

• T ritureu	 les am etles fins qu e n'aconseguiu 

farina d'ametl a. Les quantitat s dels ingredi ents 

dependran de la quantitat de pastes que 

vulguem fer ; co m a referencia, normalment, se 

sol posar a parts igu als farina i farina d'ametla . 

• En	 un bol, feu un a massa amb tots els 

ingr edients excep te la mel i afegiu -hi una mica 

d'aigua tebia. D'aquesta man era vos sera rne s 

facil pa sta r-ho i obtindreu una massa fina i 

compacta. 

• Quan estiga ben pa sta da, es teneu la mas sa 

amb un ce rro i, despres, talleu -la a tires; 

doblegueu cada tira cam si fora un acardia i 

doneu-li un a forma sem blant a un llac, 

• Fregiu els llacos en una paella am b bona cos a 

d 'oli de gira -sol i, una vegada daurats, deixeu

los escorre r en un colad or. 

• Escalfeu la mel i tireu -la per damunt de les 

pa stes fregid es. Escam peu per damunt un es 

qu antes llavors de ses am i ja ho tindreu a 

punt. 

yo utube .com/watch?v= rhle_a kucx 8 

Ingredien ts 
3 ous, 150 grs de sucre, 200 grs de farin a, 60 ml 

d 'oli de gira-so l, 60 ml de llet freda, 75 grs de 

xoco lata (70% de cacau), 1 cullera d'essencia de 

vainilla 

Prepar acio 

• Fone u el xo colate juntament amb 1 cullerada 

de llet al bany maria. Bateu a part els 3 rovelis 

amb la meitat del sucre (75 grams) fins qu e 

qu ede com una mousse blanca i esponjosa. 

A fegiu-li la llet i despres la farina, tireu-li l'oli i 

acab eu -ho de batre be. 

• E n	 un altre bol, bateu les 3 elares a punt de 

neu amb l'altra meitat del suc re. A fegiu les 

elares amb una espatula de go ma perque no 

baixe. 

• Dividiu la preparacio en du es parts. Poseu el 

xocolate disso lt i barregeu-ho be am b 

l'espatula de goma. 

• E ngreixeu	 i enfarine u un m otl e en forma de 

cerel e. D espres, tireu una cullerada de massa 

de xocolate al mig del motle. D amunt del 

cerele de xoco late qu e s'ha format aboqueu 

una cullerada de la prep aracio de vainilla. 

Contine u alternant les dues preparacions fins 

acabar rota la ma ssa de la coca; qu ed aran una 

serie de cereles encarago lats. 

• Fina lment, fiqueu-ho al forn preescalfat a 180 

graus duran t un s 35 minuts. D cixeu -ho 

refredar, desemmotleu-ho i... bon profit! 

yo utube .com/ watch?v=WxH 2poVa7ZQ 
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JAR ROCK EXPERIENCE
 
I SMAEL CI-IAFRAR I R UTH P RUNONOSA 

EI divendres 20 de maig ales 3, dos exalumnes van tornar a l'institut que els va veure creixer: eren 

el traigueri Roberto Grafiana i el janenc Victor Grifio, membres del grup de rnusica Jar Rock 

E xperience, que seran els encarregats d'oferir-nos el concert de la festa de fi de curs del 24 de 

juny. Recorden entre rialles l'entrevista que els van fer fa temps, quan iniciaven el grup Pobal i la 

revista es feia am b fotocopies. Ens van contar moltes anecdotes i ens van fer riure, i aixo que 

Roberto no havia dinat. Conegueu-Ios llegint l'entrevista, i tambe consultant-los al Facebook. 

1. Com va sorgir la idea d'un grup de musica? 

Nosaltres, abans de tocar en aquest grup, ja haviem 

tocat en altres. E I grup va sorgir perque ens yam 

ajuntar quatre persones que un dia yam pensar fer 

un projecte diferen t, que es un a opera rock. Pero el 

que toquem es rock classic, que vo lem que ens 

servisca per a recaptar els diners suficients per a 

portal' avant el projecte, que compor ta molta faena. 

5. Compagineu be grup i vida personal? 

Es dificil quedar per a assajar perqu e no tenim molt 

de temps. Si, ens costa compaginar-ho perque ens 

fa falta mes temps i cadascu te les seues faenes. 

6. Vos va ser facil organitzar-vos al principi? 

Vam parlar-ho nosaltres dos i, com ja haviem tocat 

abans junts, no ens va ser dificil organitzar-nos . 

7. Soleu estar sempre d'acord a l'hora de 

proposar coses noyes? 2. En que consisteix una opera 

rock? No, no maio E l mes cabut 

Es com una opera tradicional, pero sempre te la rao, A mes, una 

vegada yam estar una hora feta per un grup de rock. Es una 

historia musicada i representa da: els mitja discu tin t sobre un ritme. 

8. Des de quan esteu junts els temes que sortiran pel mig estaran 

basats en el rock i la representacio quatre? 

teat ral sera cantada. D es de I'any passat a pnnclpls 

d'any. 3. D'on surt el nom que Ii heu 

9. A tots vos agrada el mateixposat al grup? 

tipus de musica? Nosaltre s toquem un tipus de 

musica que es diu hard -rock, que es A tots ens agrada el que toquem, 

basa en versions de rock classic. pero despres cadascu es desvia 

Aixi, com jar en angles significa cap a un altre tipu s de musica. 

'engerra' i assagem a T raiguera, que es un poble de 

canterers, yam decidir aixo. D espres, aixo de rock 

ho yam posar pel tipus de musica que toquem, i 

experience ve del grup de J immy Hendrix. Va ser una 

suma de tot. 

4. Com vos diuen i quin instrument toea
 

cadascu?
 

Jo (Roberto] toco la guitarra , Marti toea el piano,
 

D avid toca el baix i Victor toea la bateria, I Marina
 

G rifio posa la veu en algun es cancons,
 

10. On ass ageu?
 

Assagem a Traiguera, a la casa d'un dels que toea.
 

11. Com veeu l'institut despres de tants anys?
 

Co neixiem una mitat de l'institu t, des de secretaria
 

fins a batxillerat , pero tota l'altra mitat no la
 

coneixiern, i el pati tampoc.
 

12. Teniu molts concerts preparats?
 

T enim alguna cosa en l'aire i, si ens ve be a tot el
 

grup, anirem a tocar i fer algunes perres per a fer la
 

gravacio de l'op era rock.
 

i 
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ENTREVISTA AL CANTANT DE PEPET I MARlETA
 
ALBERT B ELTRAN I R OSER ROYO 

JOSEP ENRIC BORDESVIDAL, cantant i creador de Pepet i Marieta, va naixer a Tortosa un 26 de 

gener de I'any 1978. Va cursar Pensenyanca obligatoria de primaria i secundaria i el COU, i 

despres va estudiar Traducci6 i Interpretacio de l'Angles i l'Alemany a la Universitat 

Autonorna de Barcelona. Actualment, treballa com a professor d'Angles a I'IES Trinitat Vella 

de Barcelona. EI dissabte 7 de maig ens va atendre molt amablement a Ulldecona i vam estar 

parlant molt a gust amb ell. Ad teniu el resultat de I'entrevista que li vam fer. 

1. Com va comens;ar el grup?
 

Va sorgir perque jo volia cindre un grup de musica
 

en catala sense restriccions musicals. Primer
 

cantava jo so l, encara qu e als 14 anys vaig formar
 

part d 'altres gru ps com: D e dol i Culs Cults. EI
 

cantauto r J oan Valls em portava a mi i ados
 

xique s mes per la comarca per a cantar. L'any
 

2004 vaig gua nyar els premis d'Enganxa't a la
 

musica (Re us) i Ebrem usic (T ortosa); aco em va
 

permetre gravar el meu 1r d isc.
 

2. Per qui estava integrat el grup en els seus
 

inicis?
 

Per al disc, vaig voler formar un gru p que va es tar
 

format per X avi Riba (guitarrista) i Camil Burato
 

(tro rnbo) , qu e son d'aqui d'Ulld econa, mes una
 

antiga novia portugu esa i gent del poble.
 

Posteriorment, es van afegir quatre benicarlandos:
 

Carlos Manzanares (saxo tenor, aco rdio i teclats),
 

Paco Albiol (trompeta), Dani Tej edor (ba teria),
 

Ignasi Palau (baix) i J ordi Sane (percussio). Hector
 

Fonsa (bateria) tocava am b el grup , pero se' n va
 

deixar perque va ser pare.
 

3. Com se't va ocorrer el nom de Pepet i
 

Marieta?
 

Se'm va ocorre r perque la meu a avia em contava
 

un conte tradicional d' Ulldecona qu e es titulava
 

"Peret i Ma rieta" . E l qu e vaig fer va ser canviar el
 

nom de Peret pel meu (Pepe t), i Marieta es un a
 

subs tanc ia psico tropica que m'ajuda a compondre
 

les cancons.
 

4. Quants discos heu pubIicat?
 

D es del 2004, hem publicat un disc cad a 2 an ys,
 

que so n: Sempre hi ha un pedaf p er a un descosit
 

(2004), X alera (2006), La p elu (2008) i Qui noplora
 

no mama (2010).
 

5. Tens en ment la idea de fer nous projectes? 

Estic treballant en dos projectes nous. Un que 

fare jo sol per al 2012 amb Ramon Balaguer , qu e 

es el que gravara el disc i el que fa els videoclips 

del grup, i un nou disc amb Pep et i Marieta, qu e 

s'estrenara al 20 13. 

-Penso que en el man de la 
musica t'has de renovar 

constantrnent

6. En qui et vas inspirar per a escriure la
 

canco "Me moles"?
 

D ones, em vaig inspirar en un a antiga novia am b
 

la qu al tine una bona amistat.
 

7. Quina es la teua canco preferida de Pepet i
 

Marieta?
 

La canco qu e mes m 'agrada es "Agus ti 10
 

mosquit" , perque em sento idencificat amb ell.
 

Tracta sobre un mosquit qu e se'n va del pobl e ala
 

ciu tat i que (luan puja al metro pica a la persona
 

equivocada.
 

8.	 Es potser per aixo que el mosquit es la 

imatge del grup? 

Potser . La castellonenca 

Marta Ribes va ser la 

illustradora qu e ens va 

dissen yar la im atge del 

mosquito 

9. Per que consideres que els vostres concerts
 

tenen tant d'exit?
 

Perque nosaltres toquem musica bailable, encara
 

qu e les lletres guarden mi ssatges profunds. Tam be
 

pot ser perque toquem en m oltes festes majors,
 

pero a vegades tambe ho fern en sales menudes.
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10. Per quins llocs soleu tocar? Teniu concerts
 

programats per a aquest estiu?
 

Solem tocar per la zona de l'Ebre i pel nord de
 

Castello; fins i tot hem tocat al nord de Franca, en
 

una ciutat ano menada Amie ns, i tambe a Madrid.
 

Aquest estiu arurern a tocar a Berga, a
 

Forme ntera, a Alboraia i a molts llocs meso
 

11. On feu els assajos?
 

Assajem al terrat de ca meua d'Ulldecona, on
 

teni m un espai molt ampli.
 

12. Penses que la musica en catala esta
 

subestimada?
 

Cada vega da s'aprecia me s la musica en catala a
 

Catalunya i es donen mes ajudes, pero a Valencia i
 

a Mallorca no es igual, ja qu e no s'aprecia tant i na
 

es donen tantes ajudes. Mo lts grups valencians
 

tenen moltes actuacions per aques ta zo na.
 

13. Quins son el s teus grups preferits de 

musica a nivell intemacional? 

Els me us grups preferits son The Cure, amb el 

qual m 'h e inspirat, Radiohead, la can tautora Ani 

D iFranco i Tom Waits, encara qu e jo preferisc fer 

musica abans qu e escoltar-la. 

14. Per que al final dels concerts fas 

striptease? 

Basicam ent, per a cridar l'atencio i per a fer un a 

declaracio de principis. Ho faig per a dir: "jo soc 

com tots vosaltres". Perc names ho faig en els 

co ncerts en qu e taco amb el grup. 

-Heu de lluitar pels 
vostres sornnis

15. Heu tocat en algun poble d'esta zona? 

Sf: hem tocat a La Salzadella i a Traiguera, i per la 

part dels Ports hem tocat a Morella i al Forcall. 

16. Practiques algun esport 0 activitat en el
 

teu temps lliure?
 

Faig natacio i vaig jugar a l'equip de futbo l
 

d 'Ulldecon a fins als 17 anys.
 

17. De quin equip de futbol eres?
 

D el Barca, clarament.
 

18. Participes en les festes del teu poble?
 

Sf. Ballo la jota cada any i fa 2 anys vaig
 

co mpondre'n una ano me nada "La Senia no es
 

fro ntera". Amb el grup, tambe adaptem canyons
 

populars i les fern mes mod ern es.
 

19. No volem ser sensacionalistes, peri>, per
 

curiositat, tens novia ?
 

Actualme nt estic vivint amb ella, que es una noia
 

mallorquina que vaig co neixer en un concert.
 

20. Quin missatge donaries per a la joventut
 

de l'institut?
 

H eu de lluitar pels vos tres somnis, que no et
 

donaran res debades. T ho haur as de currar molt i
 

tenir mal ta co nsta ncia en allo que vulgues
 

aco nsegutr.
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EL TOP 20 DE LA MUSICA EN VALENCIA
 

La miisica pop-rock en valencia es la gran desconeguda, i no perque no se 'n faca , sino perque no te 

prou suport mediatic (CD). Internet (JEJ) ofereix una nova plataforma de difusio, per aixo cada un 

del s membres de l 'equip de redaccio ha fet la seua seleccio mu sical, per tal de demostrar no nornes 

que la miisica en valencia exi steix , sino tambe que te prou qualitat ('*). Podeu escoltar totes les 

cancons ( " ) i, fin s i tot , mirar alguns videoclips (Ql» a YouTube (www.youtube.es). 

1. A NGELA B ELTRAN 

2. ISMAEL CHAFRAR 

3. H ASNA EZAYDY 

v,alor 
en ~e ostres ,, "ij(O 

4. A NDREA JOVANI 

5. L uciA S ERR ANO 

121db
 
La metrica perfecta " / Ql>
 
A ssaig/ E rror (2009)
 '* 8 

CD G rup de pop-punk format 

a Valencia l'any 2004, semi 

finalista del prestigios concurs 

Sana 9. Carico de l'ultim disc. 

JEJ www.121db.net 

Agraviats 
Coses " /Ql> 
u s roses (1998) "'* 7,5 
CD G rup nascut a Borriol al 

1998. Fa ritmes ska, jamai cans 

i punk. Canco del seu primer 

disc. No us perdeu el videoclip . 

JEJ myspace.com/agraviats 

Andreu Valor 
Alicia al pais de les 

m eravelles " / Ql> 
E n les nostres mans (2010) '* 8 

CD E I de Cocentaina barr eja
 

escils amb la can co d'au tor i ha
 

actuat en mes de 50 lIocs.
 

JEJ www.andreuvalor.com
 

Arthur Caravan
 

L'amor es cec " / Ql>
 
.Artbur Caravan (2009) '* 6,5
 

CD G ru p alcoia de folk-pop 


rack format per cinc membres.
 

D isc qu asi artesa nal de mil
 

cop ies amb un co ncep te liric.
 

JEJ arthurcaravan.bandcamp.com
 

Aspencat
 
Novembre " /Ql>
 
Obri la llauna (2009) '* 8,5
 

CD Segon disc del grup de
 

Xalo. Co mbina ska, reggae i
 

drum and bass. Trau el tercer
 

disc aquesta primavera.
 

JEJ www.aspencat.org
 

6. ALBERT BELTR AN Bajoqueta Rock 
Historia d'amor " /Ql> 
Amb dos pinyols (2001) '* 7,5 

CD Grup de rack rural nascu t a 

Riba-raja del Turia l'any 1988. 

E sta format per nou mem bres. 

Les lIetres son prau 'canyeres'. 

JEJ www.bajoquetarock.com 

7. F ERRA N BELTRA N -",C",l",ar"-"a"-,An~",d,,,-re,,,,'s.. _ 
Perfils " / Ql> 
Hui: (2011) "* 8 
CD D e to car l'ob oe en una 

coral, la d'O liva passa a fomar 

el 1997 un gru p de 7 membres. 

Sego n disc, d'estil 'pop fragil'. 

JEJ www.c1araandres.com 

8. J ESSICA BELTRAN Feliu Ventura 
El pes d'un somriure " /Ql> 
.Alfabets dejlltllr (2006) '* 8 

CD Cantauto r de Xativa nascu t 

el 1976. Publica el seu primer 

disc l'any 1996. H a sigut 

collabo rador de Lluis Llach. 

JEJ www.feliuventura.com 

La gossa sorda 

De m atinada " / Ql> 
Sao (2008) '* 8 

CD T erc er disc dels de Pego. 

G rup format I'any 1999. 

Fes teja amb I'ska, el punk, el 

reggae i altres ritrnes rebels. 

'", JEJ www.lagossasorda.com 

10. R UTH PRUNONOSA ""M=u=g~r=o=m=a=n,-- _ 
Soc jo " /Ql> 
Volemmes (2011) "'* 8,5 

CD G rup de rack de sis 

mem bres nascut a Xixona al 

2003 . E.s el seu tercer disc; el 

primer fou E sc/ails de nit (2006). 

JEJ www.mugroman.com 
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11. ERIC PUI G Obrint pas 16. ELENA SANJ u AN Sergi Contri 
Comptant sargantanes " / Ql>La flama " / Ql> 

Comptant sargantanes (2006) * 7 

CD G rup d 'exit d'estil folk 

LAflama(200~ * 9 
CD Cantautor valencia de 

punk for mat a Valencia l'an y D enia. Es defineix per lletres 

1993. Cancons de denuncia fresques, tornades de denuncia 

social i de de fensa de la llengua. i molta innovacio, 

JEl www.obrintpas.com JEl myspace.com/sergicontr 

12. JOEL P UIG Oscar Briz 17. V ERO NICA A STOR Skalissai 

En un instant " 

A sineronia (2008) * 8,5 
AP7 " /Ql> 

Mentre la terra dorm (2009) * 7,5 

CD G rup de 8 xics i una xica CD Cantant de l'Alcudia amb 
for mat l'any 2003 a Valencia. gran tra jectoria. Millor canco 
Carico amb mescles de raggae, 

rock i ska. 
d'autor amb 'Asincronia' en els 

- Prernis E nderrock 2009., 
JeJ myspace.com/skalissaiI n JEl www.oscarbriz.net 

13. N ATXO ROCA P au Alabajos 18. M ARTA C ERVERA Soul Atac 

Roda la trola "Zapping " / Ql> 

SoulAtae(2006) * 7 

pdtria (2011) * 8 

Una amable, una trista, unapetita 
CD Grup amb tres veus 

fem enines. EI seu pr imer disc CD Tercer disc del cantautor 
es del 2007. Mesclen musicade l'H orta de Valencia, que va 
negra, funk i ritmes mediterranis. cornencar l'any 2004. 
JEl www.soulatac.comJEl www.paualabajos.cat 

14. ROSER Rovo Pinka 19. T AMARA D ELLA Sva-ters 
Rumba~amore " / Ql> Sornnis " / Ql>
 

Somnis (2006) * 8,5
 Sva (2006) * 7,5 

CD Grup de Xabia format per CD Grups d 'Alcasser que 

barreja rock classic , ska, jazz, 5 xics i creat l'any 1993. E l seu 
rumba i reggae. La canco i el es til musical es el rock en durit. 
videoclip so n molt marxosos. El darrer disc es Dia i nit (2009). 
JEl www.svaters.comJEl www.pinka.cat 

15. F E LIl' GUM BAU Sant Gatxo 20. ALBA GRANA NA VerdCel 
He mirat aquesta terra" / Ql>Diferent " / Ql> 

Si tanque els ulls (2006) * 9 Pegades (2007) * 8,5 

CD Grup format fa 7 anys. CD Tercer disc del grup de la 
Versionen Raim on i barregen Marina. Es autoedi tat i guanya 
musica i teatre. Ha n rebutel pr erni O vidi 200 7 al Mi llor 
nombro sos guardons. Di sc de Pop-Rock en Valencia . 
JEl www.verdcel.comJEl myspace.com/santgatxo 

• -I .. . ... 0. __ I • rl Y "'
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SERGIO ARAGONES DOMENECH 
V ERONICA ASTOR I MARTA C ERVERA 

SERGIO ARAGONES D OMENECH va naixer 

a San t Ma teu el dia 6 de setem bre de l'any 

1937. Va deixar Espanya qu an era un beb e a 

causa de la Guerra Civil Espanyo la. D es de 

llavors, va viure a Franca fins als 6 anys i 

despres es va tra slladar a Mexic, E n 1962 es va 

establir als Estats Units, on resideix actualmen t. 

E n 1954 va realitzar les seues primeres activitats pro fessionals, 

ja qu e de m enut va ser un apassionat de l'ar t, i tambe va estudiar 

Arquitectura a la Universitat de Mexic i Pan tomima (representacio 

de teatre en qu e els actors s'expresse n a traves de gestos i 

m oviments en lloc de paraules). 

Va visitar l'empresa de la revista MAD l'an y 1963, esperant 

vendre les seues obres, pero Bill Gaines el va rebutjar perque la 

revista estava plena i norn es qu edaven llocs en blanc en els 

marges. Llavors va decidir dibuixar-hi alguns acudits. A mes, 

tambe va treballar per a altres revistes, co m per exemple l'editorial 

Bongos Comics, on s'encarregava d'editar els comics de The Simpson. 

Groo va ser el seu primer llibre de comics de corn edia i fan tasia 

publicat als EE.UU., qu e tracta sobre un guerrer no molt 

intel·ligent. 

Sergio Aragones es conegut com el dibuixan t d'histori etes mes rapid de tot el m an, ja qu e va 

haver de redibuixar e1s seus comics al no trobar e1s origina ls. 
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INTERVIEW AELENA CIMARRO IZQUIERDO 
D EPi\RTAMENT DE FRA NCES I A LUMNAT DE F RANCES 

Elena aneienne eleve du lycee de Sant Mateu, 

29 ans (2-2-1982), Verseau. En numerologie, 

elle est le 5. Elle est tete + coeur. Actuellement, 

elle est mannequin professionne1 et etudiante 

en journalisme. Elle a accepte tres gentiment a 

repondre toutes les questions que les eleves du 

lycee lui ont posees pour l'interview. Voila iei 

un petit resume. 

E Ue se decri t co m me un e fiUe ge ntille, sens ible, 

intelligente et tetue. E ile adore la lecture et la 

co uleur verte de l'esp oir, So n premier regard 

to ujours dir ec t dans les yeux . Ses matieres preferees 

au lycee: Physique et chimie, maths, les langu es. Un bon souve nir du lycee: les copains et co pines. Un 

mauvais souvenir: la peur a la "selectivitat". E lla a erudie trois annees d'architecture a l'universite et puis, 

presque par hasard, est devenue mannequin. E lle reconnait qu e cela a beaucoup boulever se ses parents. 

Elle dit que cette profession lui a permis de co nnai tre beaucoup de ch a ses: des amis et amies, des gens 

celebres (E ster Cafiadas, Briatore, Francisco Rivera...), voyager par tout Ie monde, apprendre des 

langues... E Ue pen se qu e dans ce travail il y a beaucoup de rivalite surtout entre les femmes. Les pires: 

les Ru sses et les Bresiliennes, Les gan;:ons so nt plus nobles. E lle voit qu e dan s cette profession on 

devient des esclaves de I'image et que I'image es t bien sur ephe rnere . 

Pour se detendre, eile pen se a la mer. E ile aime beauc oup manger: cuisine traditionnelle et 

exotique . D'habi tude, elle ne suit aucun regim e mais elle se garde un peu quand eUe doit travailler avec 

des maiilots de bain. Mais bien evide rnrnent, elle fait beaucoup de sport, surto ut du tennis. 

Sa marque preferee es t "Cavalli" (tres chere) et pour eUe la mode franc aise es t la meiileure. E ile 

es t pour la mode ethique mai s dan s Ie monde a u eile travaille, cela n'existe pas. 

A propos du journalism e, eile croit qu'un bon journaliste doit etr e tra nsparent. E ile co nsi dere 

qu e la "presse people", c'est un exem ple de la mauvaise presse et elle n'airne pa s beaucoup certains 

journaux trap "sen sationnalistes" ("la presse jaune") . 

Ses projets d'aveni r so nt tres clair s: travailler comme journaliste reporter, voyager... se marier... 

avo ir des en fants et encourage r to ujours aux jeunes a suivre leur chemin , leur eto ile. 

Chapeau, E lena! 

LA PETITA GRAN PASSIO DE RAMON 

A Ramon Garc ia Gra nana [...J E n sonar l'alarrna del segon 

pati d 'aquell dijous de maig, 

abandonava l'aula de PQPI am b el 

recel d 'acudir puntual i sere al 

nutritiu ritual qu e havia practicat 

cada du es hares durant les darreres 

du es setmanes , cridat pel cant filial de tres verderols qu e en el 

seu dia va adoptar amigablement, com va fer am b un a do tzena 

de gafarrons i iluerets ailot jats al seu niu de Traiguera. [...J 
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INSTRUMENTISTES DE L'INSTITUT 
EQUIP DE REDACCIO 

Reproduim tot segu it la llista dels 117 instrumentistes de l'in stitut que han comunicat la seua [aceta musical. No 

hi apareixen tots cls que ho son, pero sf que ho son tots els que hi apareixen. 

BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA DE SANT MATEU 

f Bombardi: J ose Vicente Mateu Boix 

f Clarinet: Helena G il Querol , Eva G iner Roca, 

Ange la Moliner Sima, Ange les Momull Pascual i 

Marta Modu Diago f Flauta: Ru th Prurionosa 

Querol , A nge la Segarra Ib anez i Arantxa Ripolles 

Mateu f Percussio: Marc D omenec Rich art 

f Saxo alt: Andreu Puig Cervera f Saxo: Urs ula 

Beltran Abril i Maria Subirats Mateu f Trompa: 

A na Segarra Cabanes Paula Gi l Querol 

f Trompeta: Angela Querol Ripoll i Marc 

Besaldu ch D ella 

UNIO MUSICAL XERTOLINA 

s Bombardi: Felix Bel Marza Meseguer Querol f Saxo alt: Lidia 

f Clarinet: Regina Bel Sanz, Albert Adell Sima rro f Trombo: Aaron 

Beltran Beltran, P aula Ferreres Ventos, D omen ech Capsir i O mar Masia 

Georgiana Andrea Funaru, Stefania Bel tran f Trompa: Alex Beltran 

Patricia J urea, Aida Montserrat Carbo i Sanz Vicen te Vives J ovani 

Ana Vives J ovani f Flauta travessera: f Trompeta: Carles Ferreres Borja, 

Angela Beltran Royo i Roser Royo Ru th Fo lch Cuartie lla, Ivan Jovani 

Segarra f Oboe: Susana Sanz Ferreres Beltran i Jairo Jovani Montull 

f Percussio: K evin Beltran Sales i Pau s Tuba: Felix Bel Marza 

UNION MUSICAL SALSADELLENSE 

f Clarinet: Ainoa Abargues Te na, Blanc a Cifre 

Prufionosa, Eva G uasc h Orti, Esther Montull Prats, 

Alexandra Sales Fabra, J udith Prurionosa T orres i 

Marta Beltran Prurionosa f Percussio: Antonio 

Beltran Bosch f Oboe: Oscar Q uerol Ibanez 

AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECILIA
 
DE CANET LO ROIG
 

f Clarinet: Julia PIa Messegu er 

f Flauta: Cristina D omenech 

T olosa f Saxo alt: Maria 
77fjr"'.kwit i 7/(;H/( ,</1 Meseguer Beltran f Saxo tenor: 

{". ,n / l' ( '~ '('/h~, 
Andrea Gellida Ve ntos

( .,:111( '/ /0 7('0/1 

UNIO MUSICAL SANTA 
CECILIA DE CERVERA 

f Clarinet: Lucia Serrano 

Vines i Ainoa Alcacer Lluch 

f Flauta travessera: Berta 

Salvador Cervera E lena 

Llopis A ngles 
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BANDA DE MUSICA SANTA QUITERIA DE TiRIG 

I Barnhardt: Raquel Carreres Roda 

I Clarinet: Andrea Puig Esc rig i 

Laura Puig Mo nfort I Oboe: Laura 

Porcar Saura I Percussio: Lluc 

Roda Roda I Saxo alt: Maria 

Beltran Puig I Saxo tenor: Saray 

Porcar Saura I Trornpeta: Jon atan 

Agut Puig i Ivan Puig Blasco 

SOCIETAT MUSICAL SANTA CEciLIA DE LAJANA 

I Barnhardt: E nric Boix Cervera I Clarinet: E mma 

Coloma Balaguer, Clara Gargallo Canada, N adia 

Sima Saurina, O laya Valles Cabanes, M" Pilar Pia 

Gimeno i M"Jose Pia Te na I Clarinet haix: G uillem 

G rafiana Balaguer I Flauta: Maria Safont Barreda, 

Claudia Sima Tolos, Diana E steller Gauxax i Mar ta 

Cervera Ruiz I Oboe: Alba Terrades Gauxax 

I Percussio: E miliano Tena Munoz, G uillem 

G rafiana Balaguer i Belen Cleme nte Gargallo I Saxo: 

Marc Besalduch Duch I Trornpa: Alex Arnau 

Balaguer, J oan Gargallo Barreda i D idac Garcia 

Valles I Trornpeta: Belen Clemente Gargallo i Gerard Montull Sierra 

UNIO MUSICAL CATINENCA 

I Barnhardt: Cristian Roca Salvador i Cristian Badal Blasco I Clarinet: E lena Sanjuan Es crig, Sara 

Camafies Gonzalvo, Andrea Beltran 

Segarra, Alejandra Roca Garcia i Sara 

Beltran Segarra I Percussio: Nuria 

Carbo Vives i Marta Roca Capsir I 
Saxo alt: Maria Marti Puig i J essica 

Beltran Garcia I Trornpa: Alfonso Puig 

Traver I Trornpeta: Natxo Roca Capsir 

UNIO MUSICAL DE PROFESSORS MUSICS 

TRAIGUERA I Guitarra: Feli Villalta Sales i 

I Clarinet: Noelia Peset Bort i Lucia Catala Beida I Guitarra 

Raquel Vericat Pablo I Oboe: electrica: Carlos Ruiz Caballero 

Gemma Sanchez Belliure I I Piano: Sebastia Sanz Santos, 

Requint: Marta Mampel Romeu Rafael Morales Lage i Te resa 

I Saxo alt: Paula D ella Lluch I Puig Fo no llosa I Saxo: Joan 

Trornpa: J ulia Ferreres Cervera Llob era G alob art I Saxo alt : 
Cla us Sara Saez Marti i Pablo Jose 

..----....-----'1""". ;- 4 Jovani Sales I Requint: Sonia 
_",:{ • •• ' Ie: . 

Beltran Segura I Viall: Carme 

Sanchis Altava 
Pov el 16 Cos j n f er-i or Cos s u per-i or BQ r~ r ile f Em bo cadu ro 
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ROMERIA DE CAT! A SANT PERE DE CASTELLFORT 
J ESSICA B ELTRAN I E LENA SANJ u AN 

E l primer diumenge de maig i el dissabte anterior, els catinencs realitzen la romeria a l'ermita de 

Sant Pere, de Castellfort. E n dos dies, els romers recorren un s 60 quilornetres pels termes de Cati, 

Mo rella, Castellfort i Ares resant i demanant, per intercessio del sant, salut, pau, gracia i plu ja. 

E l prim er dia surten de l'esglesia de l'Assumpci6 de Cati, fan missa a l'ermita de l'Avella, i 

visiten l'ermita de Santa Llucia, a la Salvassoria, i l'antiga esglesia de la Llecua, a Morella, abans de fer 

cap a l'ermita de Sant Pere. 

E l segon dia fan missa a l'ermita de la Mare de D eu de la Font (Castellfort) , visiten l'esglesia 

d'Ares i fan cap novam ent a Cati, on, a la nit, es celebra una emotiva process6 en la qual participen tots 

els romers amb la tipica capa negra de pelegri acompanyats per tots els veins del poble. 

E ixida de Cati amb les capes Els cantadors i eImossen 

EL CAT!, A PREFERENT! 
J ESSICA B ELTRAN I ELENA SANJ uAN 

El passat dia 15 de maig, el C D. Cati va guanyar 

contra el Cabanes, cosa que els va permetre pujar 

de categoria. D espres, l'afici6 ho va celebrar amb 

els jugadors. El seguent dissabte, es va celebrar 

l'ascens amb un sopar i una orquestra. 

SANT MARC A XERT 
ALB ERT B ELTRAN I R OSER R OYO 

La festivitat de Sant Marc de la Barce lla es celebra cada any a Xert en 

honor del patr6 de la Barcella, un barri de Xert, El dissab te a la nit es 

fan bou s pels carrers mes centrics del po ble i despres es fa un bou 

embolat. A l'endema de mati, a les 9, comen<;:a la romeria amb process6 

fins a Sam Marc, fent una parada al Mo ll6, on l'ajuntament rep arteix 

prims i xocolate per a tatho m. Una vegada s'arriba a l'ermita, el grup de 

danses La Barcella balla la jota de 3 tipica del po ble, i to t seguit es 

celebra la missa i la benedicci6 de les fogasses. D espres, es fa un dinar 

multitudinari per a la gent del pobl e i l'ajuntament contracta un duo. 
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LES FESTES MAJORS D E LS N OSTRES POBLES 
F ERRAN B ELTRAN, l\ TXO Cr\ PSIR I H ELEl A GIL 

BAIX MAESTRAT (18) 

1.	 ALcALA DE XIVERT: sant Joan Baptista i el Sagrat 9. LA POBLA DE B ENI FASsA: Mare de D eu de 

Cor de Jesus [ultims dies d'agost (a Alcala) i durant I'Assumpci6 [1 5 d'agost] . 

els primers de setembre (a 10 . ROSSELL: I'Assumpci6 de la 

Alcossebre)]. Mare de Deu [1 5 d'agost]. 

2.	 B ENICARLO: san t Bartomeu, 11. LA SALZADELLA: la Candelera i 

sant Abd6 i san t Senen (els sant Blai [2 i 3 de febrer]. 
~ sants de la Pedra) i santa Maria 12 . SANTA M AGDALENA: santa 

del Mar [24 d'agost]' Maria Magdalena [22 de juliol]. 

3 .	 CALIG: sant Llore nc [1 0 13. SANT JORDI: sant Jaum e 

d'agost].	 [darrera setmana de juliol]. 

4.	 CANET LO RorG: Mare de 14. SANT MAT E U: san t Clime nt 

D eu d'Ago st [8-18 d'agost]. ( -' ': ' ~' 'I [del 18 al29 d'agost]. 
I 

5.	 CASTELL DE CAB RES: sant .=- 15. SANT RAFEL : Mare de D eu del 

Llorenc [primer diumenge de :;: :;~:;,:;;:~;.:. / /' Car me [16 de julioI]. 

setembre]. 16. TRAIGUERA: Mare de D eu de 

6.	 C ERVERA : [darrer cap de setmana de juliol l'Assumpcio i san t Roc [del 10 al 25 d'ago st]. 

primera setrnana d'agost]. 17. VI NAROS: sant Sebastia [20 de gener]. 

7.	 LAJANA: sant Bartorneu [24 d'agost]. 18. XERT: Mare de Deu de l'Assumpci6 i sant Roc [del 

8.	 P ENiSCOLA: Mare de D eu de l'Ermitana [7 de 14 al24 d'agost]. 

setembre]. 

ELS PORTS (13) 

19. CASTELLFORT: sant Roc i la "Mare de D eu de la 26 . P ALANQUES: sant Cosme, sant Darnia i sant Ab d6 

Font [finals d'agost]. i sant Senent [segona quinzena d'agost]. 

20 . CINCTORRES: Mare de Deu de	 27.EL PORTELL DE MORELLA: sant 

Gracia [darrera setrnana d'agost].	 .W ~ Tomas, sant Roc i la Mare de D eu 

21. FORCALL: sant Victor i la Mare	 ~ de l'Assum pci6 [del 3 ai lS 
Portsde	 D eu de la Co nsolacio [des de -.~ .. ;.::..... ~ d'agost]. ...... .l'ultim cap de setmana d'agost fins	 ~ 28. SORITA: sant Tomas, sant Roc i la 

al primer de setembre].	 \!!l Mare de D eu de l'Assurnpc io [del 3 ' 
22. H ERBERS: [del 23 d'agost al 27	 - aI 15d'ago st]. 

Old'ago st].	 ~ .. 29. LA TODOLELLA : sant Crisrofol [24 .1:r.
Alt Maestrat 

23.LA MATA DE MORELLA: sant Gil	 !.:- i 25 d'ago st]. 

[primera setmana d'agost].	 30. VALLIBONA: sant Dornenec i la Mare de D eu de 

24. MORELLA: sant Joan [dissabte mes proxim al 24 l'Assurnpcio [del 7 al 16 d'agost]. 

de juny]. 31. VILLORES: Mare de Deu del Roser [del 13 al 17 

25. OLOCAU DEL REI: santa Llucia [13 de desembre]. d 'agost]. 

ALT MAESTRAT (9) 

32.ALBocAsSER: Mare de Deu de Ports 36. C ULLA: Mare de Deu de l'Assumpci6, 

l'Assum pci6 [1 5 d 'agost]. 
.~ 

._.e- .~

~, sant Roc i el Salvador [1 5 d'agost]. 

33.ARES: santa E lena i sam Bartomeu .--- 37.TiRIG: sant Ja ume [darrera setrnana de .[24 d'agost]. juliol]. 

34. BENASSAL: sam Roc [darrer cap de 38.LA TORRE D'EN BESORA: Mare de 

setmana d'agost]' D eu de l'Assumpcio [1 5 i 16 d'agost]. 

35.CATf: M.D.de I'Assump ci6, sant Roc 39.VILAFRANCA: sant Roc [1 6 d'agost]. 

i sant Cristofol [de I'll al 21 d'agost]. 40. VILAR DE CANES: st.Llorenc [10 d'agost]. 
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DIA DE LES DONES A SANT MATED 
H ELENA GIL 1 A ND REA J OVANi 

E I Dia de les D on es a San t Mateu va 

co me ncar amb un dinar de germanor on totes 

les sant matevanes van din ar, van cantar i van 

ballar. E n aquest festeig van participar mes de 

360 dones de totes les edats. L'Associaci6 de 

D on es "Sa nta Ague da" de Sant Mate u va ser 

l'encarregada d'organi tzar el festeig, on l'unic 

requisit necessari per a assistir era portar 

almenys una pe<,:a de roba de color roig. 

.
E n eixe dia, I'Associaci6 de D ones repart eix 

~ 

./ 

una flor per al cabell a totes les dones presen ts. Al 
Jo. 

finalitzar el dinar, la Regina, les D ames i totes les ....  ~ don es pugen fins a la placa acompanyades per la I' 

Band a de Mu sics Santa Cecilia de Sant Mateu i el 

ma11SO "Clavellino". E is carrers es van tenyint de 

ro ig a mesura qu e les dones arriben a la placa. Un 

co p alli, ballen la " Porro na", dansa tipica de Sant 

Mateu qu e es balla despres de berenar a I'hora dels 

bou s. D espres, es solten dos vaquetes per a les 

santmatevanes "rnes atrevi des". EI dia continua 

am b mes bou s i roes festa. 

EI Di a de les D ones es celebra des de fa 3 anys. E nguany va destacar per la presencia de moltes 

persones de diferen ts edats (avies, mares i rilles), que es van un ir per a ves tir de roig el nostre pobl e, 

Sant Mateu. 

PASSATEMPS COMARCAL 
E RlC P UIG IJO EL P UIG 

Troba 5 noms de pobles de l'Alt Maestrat i 2Saps de quin pob le es cada un dels campanars? 

del Baix Maestrat en aqueta sopa de lletres. 

A L J A J D U N 

I E D X T P 0 T 

Y S U L E S M C 

P C D A N R I A 

F 0 T V A E T T 

L V Y S C U B I 

M E H T I R I G 

P S 0 L C E N R 
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PREMIS SANT JORDI 2011 
D EPARTAMENTS DE VALENCIA I D E CASTELLA 

E l dimecres 20 d'abril es van atorgar els Premis Sant Jordi 201 1, que s'han consolidat en els 

darrers tre s anys am b un increment notable de la par ticipaci6 : en aquesta edici6, 22 han sigut les obres 

presen tades (15 en castella i 7 en val encia) . E ls 8 premis han anat a parar a mans femenines: 

NARRATIVA EN VALENCIA POE SIA E N VALE NCIA 

1r prcm i: Fins eIproper Nadal? Potser. .. 1r prem i: En els braios de I'angoixa 

de Veronica Mu let Martin (2n de Batx.) de Veronica Mulet Martin (2n de Batx.) 

2n p re mi: E I secret de la mansidMqyer 2n prem i: Pensa enmi 

d'Stefania Patricia J urea (1r d' ESO) de Marfa Jose PIa Tena (2n de Batx.) 

NARRAT IVA E N CASTELLA P O E SIA EN CASTELLA 

Ir p remi: Sonrie Ir p rc mi: Las palabras estande mas 

d'Andrea Sahun Claveria (2n de Batx.) de Veronica Mulet Martin (2n de Batx.) 

2n p rcm i: Ellay Stl beroe inmortal 2n pre m i : A usente 

de Veronica Mu let Martin (2n de Batx.) d'Andrea Sahlin Claveria (2n de Batx.) 

AUSE N TE FINS E L PROPER NADAL? POTS ER... 

Mira par la ventana, Prop dels noranta. Esta assegud a en la seua butaca de flor s descolorides iamb l'escuma 
tan solo eso. totalment adaptada al seu cos rovellat. E lla tambe es un a flor descolorid a. Fa ganxo amb 

Ni siquiera me fijo una Ilum escassa i groguenca; es l'unica cosa que la distreu . Be, aixo i el seu goss et I'VWU. Els 

en 10 que hay fuera. seus nets li van ficar aques t nom en record del gosset de "Tintin" . Pero cls seus netets eren 

ja homes. Ja no venien. Els seus dos fills tampoc. Alguna visita rutinaria i breu el dia de Solo mira sin ver, 
Jadal per rebre la tipica don acio de l'avia, E s sentia inutil, potser norn es servia per a aixo, observo sin fijarm e. 

Feia ja huit anys que el seu cspos havia mort. Ara, men tre feia ganxo, de tant en rant
Una gota resbala 

alcava la vista fins a la petit a rauleta del tclefon, la qual coixejava d'una pota. Ella tambe 
por el cristal lentamente, 

co ixejava. En aqu ella tauleta hi havia un marc descolorit pel so que emmarcava la fotografia 
rasgandorne la mente del seu estima t Jose p. 

y siento caer. Mid el relJotge de fusta co rcada iamb el pendul que anava d'una band a a l'altra 
Primavera en apari encia , trem olos. La seua pell, com la fusta del rellotge, es tava plena d'arrugue s. Ja era tard i derna 

continuo orono en realidad. al mati tenia molta feina: hav ia d'anar a la farrn acia a co mprar les pastilles. Pastilles que ja 

Siempre igual, no sabia ni per a que eren, qu e al seu pareixcr eren un enga nyababaus. Com cada nit, dedica 

siempre 10 mismo. una caricia al fidel Milu i unes paraules tristes a aque lla fo tografia . Ana al lavabo i es mira a 

l'espill. Unes llagrimes eixiren dels seus ulls, encara boni cs i dolcos, amb un blau inrens; Huir cuesta, casi imposible. 
pero aqu estes llagrimes s'entrebancaven amb cada arr uga . Ella tambe s'ent re- bancava a cada Un cafe delante, 
pas. Reco rda que bonica i seduc tora que va ser en la seua joventut. Alme nys co nservava la 

un cigarra en la mano. 
blavor inten sa dels seus ulls. E ren el que rnes Ii agradava a Josep. Torna a la realirat i va 

Consurniendose, 
veure de nou aquell reflex. El cabe ll estava debil i completame nt blanc. Ella tambe es tava 

con sumi endorn e, debil i pallida. 
Lo miro abso rta, se acaba . Apa ga el llum i es dirigi a l'habitacio. Com cada nit, obri l'armari per agafar el carniso . 
Se agota sin pod er evitarlo. Aquell armari encara co nservava subtilme nt la suau fragancia de Jo sep. Aspira l'arom a, era 

Tan solo puedo mirado com donar-Ii un bes de bon a nit. 

y fundirme con el. Es va posar el carniso i es va Ilevar l'anell de casament. Nemes se'l llevava per a anar

se'n a dormir. La va mirar una bona es tona. Q uants records. Quanta tendresa, quant 

d 'amor. .. Quanta enyoranc;a. L'anell, tot i que encara mant enia la lluentor, es veia desgastat . 

Possiblement, co m a co nscquencia de treballs durs i un a vida poc facil. La seua anima 

ramb e estava desgastada, pero a diferencia de l'anell, com a consequencia de desillusion s, 

de sengan ys i solitud. Apaga elllum disposada a descansar. Aixi fou . 

Al mati, els udols tristo s i desesperats de Milu, E l fidel gosset, en un intent desesp erat 

de despertar-la d'aqu ell son profund , no deixava de llepar-li la rna. Pero ella no responi a. 

Qui sap quant de temps passaria fins qu e algu la trob es a faltar? 

Fins el prop er N adal? Potser... 
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ELGIMP 
ANGELA P ERAlRE B ESALDUCH 

A 1r de Batx illerat de Lletres, una de les optatives que hi 
ha pe r elegir es Valencia: Llengua i Imatge . Es tracta d'una 

assign atura instructiva, pero, alho ra, interessant i divertida. 

Durant el Ir trimestre, hem donat una mica de teo ria 

per tenir un s co nceptes mes clars i aprofundits sobre la 

publicitat: que es, les finalitats per les quals es crea, els passos 

que es segueixen per aco nseguir un bon resultat, les person es 

que intervenen en la seua creacio, quins son els factors que 

condicionen la ima tge publicitaria, etc. A mes, hem arribat a 

crear per parelles un a campanya publicitaria d'un producte elegit 

o creat per nosaltres. 

Al 2n trimestre, en canvi, ens hem dedicat a treballar la 

fotografia a traves del G IMP (GNU Image Manipulation Program), 

qu e es un programa especialitzat en la modificacio d'imatges 

creat per dos estudiants inform atics l'any 1995. Aquest programa 

ens ha permes treballar sobre fotografies de diferent tipus: 

objectes, persones, edificacions, etc . Cal rem arcar que es molt 

complet, ja que compta amb un gran nombre de ferra mentes i 

aplicacions que han donat lloc a imatges molt creatives i totalment diferen ts a les originals. 

Al llarg del trimestre hem realitzat diverses practiques. 

No obstant aixo , per a dur-les a terme haviem de seguir els 

passos indicats en unes fo tocopies facilitades per la pro fessora, 

Carme Gombau. E n to tal, amb el G IMP, n'h em fet set: hem 

apres a canviar el color de la imatge de dues maneres diferents; a 

copiar, moure i eliminar -ne eleme nts; a treballar amb du es 

fotografies de la mateixa serie; a fusionar-ne dues de difere nts ; a 

canviar un a foto de color a blanc i negre, i a donar-li una to 

sepia, blau 0 verd. A mes a mes, ara fins i tot sabem reduir el pes 

d'una fotografia, co ndicio indispensable per poder enviar les 

practiqu es a la pro fessora mitjanca nt la web de l'institu t. 

A banda d'a questes set practiques, n'hem realitzat dos mes 

amb dos programes diferent s, el PhotoScape i I'Scrapbook Flair, 

pero amb ells no hem modific at cap imatge, ja que l'objectiu 

era realitzar dos collagesde divers es fotografies. Les imatges son 

un exemple del treball realitzat amb aquests tres programes. 
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