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L’amfitriona

“Allò que val és la consciència de
no ser res si no s’és poble”. Ence-
tem Espai Carraixet amb aquests
versos de Vicent Andrés Estellés,
per a reivindicar el nostre mode de
vida, les tradicions locals, el des-
envolupament artístic i el conjunt
de les manifestacions en què ens
expressem els éssers humans de la
nostra comarca. Perquè la gran ri-
quesa cultural de l’Horta Nord so-
vint queda diluïda dins la línia fron-
terera de cada poble; potser ens
costa valorar el potencial artístic
que tenim més a prop, i, per des-
comptat, fins ara no hem sabut di-
fondre’l correctament a través de
mitjans de comunicació especialit-
zats i centrats en el nostre territori. 

Espai Carraixet naix, justament,
per a donar cobertura i vertebrar la
cultura que ens defineix com a so-
cietat amb l’expressió individual o
col·lectiva dels qui tenim coses a
dir o fer, sentir i viure, dins de l’am-
pli context de la creació humana.
Sabem que les aspiracions amb
què eixim al carrer són elevades i,
per això, ho fem amb els peus a
terra, assabentades de les nostres
limitacions i amb la voluntat d’anar
creixent, per a esdevindre un mitjà
de referència en l’Horta Nord. As-
sumim el repte, a més, de ser la pri-
mera revista de l’àmbit comarcal

íntegrament en valencià, sense
complexos, perquè la llengua forma
part de la nostra identitat i és un
dels principals trets que ens carac-
teritza com a poble.
Us convidem a passejar per la

revista, a entretindre-vos pels ra-
cons que més us interessen, assa-
borir els continguts i fer que el camí
que comencem siga també vostre.
En aquest primer exemplar parlem
d’indrets peculiars, gastronomia, li-
teratura, música i cinema, entre  al-
tres qüestions. Embastar les temà-
tiques ha estat un exercici
complicat, atesa la gran quantitat
d’apostes culturals que es produ-
eixen als nostres pobles, i som
conscients  que la tria n’haguera
pogut ser una altra, igualment và-
lida. Però aquesta és la nostra pro-
posta, la de tot l’equip que confor-
mem Espai Carraixet, i ha estat feta
amb molta cura i delicadesa.   
Acabem aquesta primera presa

de contacte amb les lectores i lec-
tors d’Espai Carraixet reprenent al
poeta Estellés, que va escriure un
poema preciós, Cançó de la Rosa
de Paper, per a referir-se a les pu-
blicacions clandestines que s’edi-
taven durant la dictadura. Aquesta
revista, per sort, no hi té la conno-
tació política, però també ha estat
creada amb somnis de llibertat.

Una nova
rosa de paper
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La paraula cultura, com tantes al-
tres grans paraules (democràcia,
llibertat, drets humans...) és també
una mena de contenidor buit o de
significant flotant, que diria el poli-
tòleg Ernesto Laclau. En conse-
qüència, cal omplir-lo de significat
i el seu significat, en funció de qui,
de com o de quins interessos ama-
gue o explicite, podrà ser més o me-
nys alliberador, innovador o con-
vencional. Amb tot, podem
diferenciar-ne un doble ús: un sentit
radical i un altre de més habitual.
Des del punt de vista radical, i

parafrasejant la filòsofa Hannah
Arendt, podem distingir entre terra
i món. La terra és el fet primari, el
naixement a un projecte de vida,
que ens fa iguals i diversos, sub-
jectes de drets i deures polítics més
enllà de tota raça, llei o condició.
Alhora, però, el món és com un se-
gon naixement simultani, ja que ve-
nim a la terra en un món concret:
és el món de les cultures: ètnies,
territoris, llengües, religions, clas-
ses i organitzacions socials o siste-
mes econòmics i de poder. No és el
mateix nàixer en la casta dels da-
litss que entre els brahmans a l’Ín-
dia o ser fill de classe rica o pobra
entre nosaltres. El naixement és la
matriu de totes les accions i lliber-
tats perquè és el començament
d’una nova persona; però aquest
nou ser forma part d’un món con-
cret on la pluralitat és la llei de la
vida i la política, alhora que la polí-

tica, com integrant del món, re-
orienta, possibilita o nega el fet pri-
mari: “La Terra, escriu Arendt, és
la quinta essència mateixa de la
condició humana [...]. L’artifici
humà del món separa l’existència
humana de tota circumstància pu-
rament animal” i ens connecta amb
tots els éssers vius. El món, la cul-
tura, és l’artifici obert i dinàmic, que
ens configura en la nostra realitat
humana concreta. Per això, com la
sanitat o l’educació, la cultura, a
més d’un fet primordial, és un dret
fonamental per poder ser plena-
ment i desplegar les capacitats
transformadores de la nostra arri-
bada a la terra.
En un sentit més convencional,

solem parlar de cultura en referir-
nos a determinades pràctiques com

ara el teatre, la dansa, el cinema,
la lectura o l’esport. Són activitats
concretes que, si bé realitzen una
part de les exigències de la cultura
radical, no han de fer-nos perdre
de vista el dret fonamental a la cul-
tura del nostre món i tots els ele-
ments que ens configuren: això ex-
igeix una política de respecte i
conreu de la pluralitat i la diversitat.
El contrari és arrabassar-nos el
nostre món com passa en guerres,
colonitzacions, prohibicions i per-
secucions, autoritarismes, esclavat-
ges o tracta de persones.
La Mancomunitat de l’Horta

Nord i la Mancomunitat del Carrai-
xet tenen mancomunats alguns ser-
veis considerats bàsics. I per què
no mancomunar també la cultura
si és un dret fonamental? Si accep-
tem la cultura només en el sentit
convencional, els polítics no veuran
la urgència i necessitat de manco-
munar un servei que, massa sovint,
tenen per un adorn insubstancial.
Però si considerem la radicalitat de
la terra i el món, la cultura esdevé
un dret essencial. Cal coordinar els
esforços i les activitats culturals de
l’Horta Nord, organitzar un pla que
respecte la dinàmica de cada poble
alhora que ens projecte des de la
realitat que som en un medi extra-
ordinari i en perill d’extinció: l’Horta
i tot el paisatge humà, lingüístic, fí-
sic, paisatgístic, ecològic o culinari
que som i que ens fan únics a la
terra des del nostre món.

El convidat

Mancomunar la cultura

MANUEl MOlINS
DrAMAtUrG I ASSAGIStA tEAtrAl

J.
 P
ra
ts

«CAl OrGANItzAr
UN PlA qUE 

rESPECtE lA
DINàMICA DE
CADA POBlE 

AlHOrA qUE ENS
PrOjECtE DES DE
lA rEAlItAt qUE

SOM UN MEDI 
ExtrAOrDINArI

I EN PErIll
D’ExtINCIó»



Gafaüt, un nom molt sonor i
atractiu, però desconegut per a

tots aquells que no som del poble.
Per tal de conéixer aquest singular
barri de Vinalesa, vos preste els
meus ulls sorpresos i els d’alguns
veïns que ens ajudaran a descobrir
l’essència històrica i emocional
d’aquest espai de l’Horta Nord.

Quan t'endinses en la seua
horta, la relació amb l'aigua que
discorre al seu paisatge es fa molt
present, fins i tot el seu aroma. El
poble s'imposa enmig d'aquest re-
trat en el punt en el qual es toquen

el barranc de Carraixet i la Real Sé-
quia de Montcada. 

Quasi un mil·lenni després de la
seua fundació, Vinalesa conserva
encara el seu caràcter genuí d’un
poble situat entre el món agrari i
l’industrial. El nucli més antic està
ubicat al voltant de l'església de
Sant Honorat i del ja desaparegut
castell. La part nova va créixer cap
al nord, amb el barri de Gafaüt, a
partir d’una desena de barraques i
alqueries disseminades.

A la mateixa plaça del barri, al
cor de Gafaüt,  tanque els ulls per a
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la perenne frontera del caixer prin-
cipal de la Séquia de Montcada. L’e-
lement permetia que els veïns
d’ambdues bandes relaxaren la dis-
tància territorial entre els dos nu-
clis de població. El raval de Gafaüt
no se circumscrivia, ni de molt, al
nucli urbà de Vinalesa. Cap a finals
del segle XVIII encara era conside-
rat com una mena d’espai annex al
poble. El barri, exemple de l'arqui-
tectura tradicional, conservava fins
fa pocs anys alguns forns moruns
en els habitatges, alguns dels quals
encara hi romanen construïts amb
fang i pallús.

Hagueren de passar molts anys
perquè els de Gafaüt estigueren in-
tegrats en l'organització del poble,
més enllà de l'activitat al camp o
les converses dels dies de mercat. 

lA fàBrICA, MOtOr lOCAl
L'any 1790, la família Lapayesse
funda la Real Fàbrica de la Seda, fet
que va convertir Vinalesa en el pri-
mer centre fabril valencià en uti-
litzar la força motriu de l'aigua. L'e-
lement més particular és la gran
nòria vertical que es va construir
sobre la séquia de Montcada per a

sentir el seu ambient i escoltar el
rebombori de la gent a la taverna,
asseguda al voltant d'un barralet
de vi. Allí em reunisc amb Paco i
Nardo, que entrellacen records amb
cròniques de la vila, relacions, tra-
ïcions, oblits i silenci.

Em conten que l'origen del nom
de Gafaüt té una idiosincràsia prò-
pia, com tot el que l'envolta, i que a
hores d’ara encara representa un
enigma onomàstic. El més versem-
blant és que el topònim derive del
verb agafar, un terme col·loquial
que acabaria prestant el seu nom

al raval de Vinalesa, a causa d'eixa
competitivitat entre territoris, molt
present al llarg de la història.

El topònim Vinalesa, per la seua
banda, prové de l'àrab Ben Aleza,
que era el nom d'una de les deu al-
queries que componien el poble.
Però Paco, testimoni viu de la his-
tòria de la localitat, relata que la
llegenda atribueix el nom de Vina-
lesa “a una princesa milanesa que
vindria a viure al poble per curar-
se d'una malaltia".

Actualment, el teixit urbà de Ga-
faüt es distingeix de Vinalesa per
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Cançó nostàlgica del
raval de Vinalesa

El NOM DE
GAfAüt té UNA
IDIOSINCràSIA
PròPIA, COM

tOt El qUE
l’ENVOltA,
I A HOrES

D’ArA ENCArA 
rEPrESENtA
UN ENIGMA
ONOMàStIC

Vista de Gafaüt venint
pels Quatre Camins, 

a l’altura de Ca’Tissarra

TerritoriESPAI
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generar la força motriu per a les
màquines en funcionament.

Durant les dècades del 1820 i del
1830, la fàbrica va ser propietat de
José Casadeván, qui va introduir
una màquina de vapor per a calfar
l'aigua. L'any 1839 la família Trénor
va adquirir la nau, que va ser refor-
mada i reutilitzada, i va ostentar la
seua propietat durant tot el segle
XIX. La Fàbrica de la Seda va con-
vertir-se amb el temps en fàbrica
de teixits d'espart, jute i lli.

Tal com ens relaten Paco i
Nardo, les condicions laborals dels
treballadors al llarg dels segles han
estat el motor dels moviments ob-
rers, així com el principal motiu
d'una conflictivitat social creixent.
Així, en 1919 tingué lloc una greu
incidència en les relacions veïnals
amb la Vaga de la Jutera, propi-
ciada per una treballadora que va
veure rescindit el seu contracte per
una suposada falta greu. Les quei-
xes per la precària situació laboral
i el context general de reivindica-
ció obrera eren el caldo de cultiu
perfecte per a desencadenar la re-
volta. Poques hores després, la ma-
joria dels 450 treballadors de la fà-
brica s'adherien a la vaga. Això no
obstant, les mobilitzacions finalit-
zaren sense que cap reivindicació
fóra atesa.

El rAjOlAr DElS DESCAMISAtS
El 1930, el sindicat anarquista de
Vinalesa promou la fundació d'una
empresa rajolera cooperativa cone-
guda com el "Rajolar dels Descami-
sats", nom que agafaren per a fer
referència a la condició humil dels
treballadors. L'oposició de la resta
de fàbriques de la rodalia no es féu
esperar, però la cooperativa tirà en-
davant. Compraren uns terrenys

vora el camí de la Lloma de Foios i,
a l’inici de 1931, la ximenera del ra-
jolar començà a fumejar. El seu
funcionament es perllongà fins al
final de la guerra amb la tenacitat
dels fundadors i per damunt de les
penúries econòmiques. 

La proclamació de la Segona Re-
pública, el 14 d'abril del 1931, fou re-
buda amb esperança a Vinalesa.
Però la depressió econòmica euro-
pea començava a deixar-se notar i
la jutera vivia una de les pitjors cri-
sis de la seua història. Aleshores,
la Fàbrica era pels Trénor una in-
còmoda càrrega i el 1935 l’abando-
naren en mans de Jáuregui, que en
pocs anys la va traspassar a Orts.
Aquest empresari prompte la va
vendre a Corell, qui serà el seu pro-

Séquia de Montcada,
frontera perenne

entre Vinalesa i Gafaüt



Quico “el de la Sor-
nina” va compon-
dre la cançó Beure,
cantar i ballar
abans de la Guerra
Civil, i es va conver-
tir en una mena

d’himne de Gafaüt que perdura fins als
nostres dies. L’any 1978, el grup de mú-
sica Carraixet va llançar el seu primer
disc,  titulat, justament, Beure, Cantar i
Ballar. Incloïa una versió musicada de la
cançó, de la qual reproduïm un fragment:
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pietari fins a l'adquisició per Rafia Industrial en 1982. Actual-
ment, el sobri edifici corona el barri de Gafaüt i, abandonada
la seua funció industrial, és el centre social de Vinalesa.

Enmig de tot eixe temps, va esclatar la Guerra Civil, un mo-
ment difícil per al barri de Gafaüt, tradicionalment associat
al moviment obrer, a l'esquerra i inclús al malviure o la vida
dissoluta. Els veïns recorden encara amb dolor la nit del 28
d'agost de 1936, quan nou persones foren assassinades, set
d'elles afusellades al barranc i altres dos en algun lloc inde-
terminat, donat que mai es trobaren els seus cadàvers. Moltes
altres persones foren assassinades després de la guerra. La
postguerra va dur el silenci al poble, un silenci llarg i trist,
que encara es reflecteix en els semblants dels més majors.

AlEGrIA EN GAfAüt
La dicotomia entre els residents de Gafaüt i de Vinalesa és
ben present a totes declaracions recollides dels veïns que ens
conten que el barri s'associava a la gent humil i proletària, i
el poble a la gent amb més recursos. Nando i Paco expliquen
que sempre s’ha dit que qui vulga alegria ha d'anar a Gafaüt. I
potser des del ritme de la cançó “Beure, Cantar i Ballar", que
va compondre abans de la guerra Francisco Catalunya Sorní,
més conegut com Quico “el de la Sornina”, es puga reivindicar
un passat de treballadors i treballadores incansables; els ma-
teixos que després de la jornada es reunien en tendes com la
de Ca’Tissarra, el Musserenc o Casa el Xurro -tavernes, des de
fa anys enderrocades o sense activitat-, on brindaven amb vi
per un millor futur per als veïns i veïnes de Gafaüt.

Carrer Consol, un dels més
antics de Gafaüt, on encara
es conserven algunes cases

fetes de fang i pallús 

Paco i Nardo recorden
la història del seu poble

Venda del Sombrerer, on s’ubicava el
Ca’Tissarra, l’última taverna que

va romandre oberta a Gafaüt

«Beure,
cantar i
ballar»

g

«Tenim ací tres tendes
que no n'hi ha de millors
per estar sempre alegres
i no tindre mal humor.
El vi que ací ens mesuren
està molt encertat
per tindre sempre alegria
i no veure's mai cansat.
El vi de casa el Xurro
ens pega per cantar,
el de casa Tissara
de beure no pots parar,
el de cal Musserenc
ens pega per ballar.
Així és la nostra vida
beure, cantar i ballar.
Deixam estar;
no em digues perdut.
Si vols ballar
vine, vine a Gafaüt,
que ballaràs si portes mig pet
que la quadrilla
ja el porta sencer.»



Els nostres avantpassats recor-
rien, a peu o amb carro, els sen-

ders d’horta per a anar a les pobla-
cions veïnes, habitualment per a
mantindre relacions comercials o
visitar éssers volguts. El món rural
era una part intrínseca de les seues
vides, perquè d’ell depenia la sub-
sistència de les famílies, la major
part de les quals vivien humilment
dels fruits de la terra.

La degradació progressiva de la
realitat agrària, especialment in-
tensa a partir dels anys 90, per la

mancança de polítiques proteccio-
nistes i per l’esclat d’un urbanisme
descontrolat, féu que el paisatge
natural que ens envolta esdevin-
guera una mena d’espai alié a les
ciutats, que poc o res tenia a veure
amb els nostres quefers. 

A hores d’ara eixa percepció va
canviant, a poc a poc, entre les per-
sones que habitem l’Horta de Va-
lència. Sembla que comencem a
tindre una major consciència i res-
pecte pel nostre entorn, i que eixa
noció es veu recolzada incipient-

ment per algunes institucions pú-
bliques. Així, a finals de febrer ce-
lebràvem l’aprovació de la Llei de
l’Horta,  un document que pretén
la seua «preservació i recuperació
com a espai de reconeguts valors
agraris, ambientals, paisatgístics,
culturals i històrics determinants
per al progrés econòmic, la qualitat
de vida de la ciutadania i la gestió
sostenible de l'àrea metropolitana». 

En l’àmbit local també s’està tre-
ballant per la revaloració de l’horta
com a element vertebrador de la
societat. Una bona mostra és l’a-
posta que ha realitzat la Mancomu-
nitat del Carraixet, formada pels
municipis d’Alfara del Patriarca,
Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vi-
nalesa, amb la creació de la ruta tu-
rística “Camins del Carraixet”. Es
tracta d’un itinerari intermunicipal
que connecta les localitats per sen-
ders d’horta i que discorre pels
principals monuments, edificis
històrics, elements paisatgístics i
camins de la zona, articulada al
voltant del barranc del Carraixet. 

El 3 de febrer va tindre lloc la
inauguració de la ruta amb una ex-
cursió guiada, simultània des de
cadascun dels pobles que confor-
men la Mancomunitat. Les més de
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S’ENCEtA UNA rUtA PAISAtGíStICA I
PAtrIMONIAl PElS SENDErS D’HOrtA

qUE UNEIxEN AlfArA, BONrEPòS
I MIrAMBEll, fOIOS I VINAlESA

Veïns i veïnes passejen per l’horta en la
inauguració de l’itinerari turístic

L’HORTA
reviscola

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Alamida
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200 persones que hi participaren
es trobaren en el pati de la Fàbrica
de la Seda de Vinalesa, on esmor-
zaren i intercanviaren impressions
sobre l’experiència.

L’itinerari està perfectament se-
nyalitzat i continuarà promovent-
se, tant entre el veïnat dels muni-
cipis que recorre, com entre els
habitants de la resta de la comarca.
S’han establert quatre llocs d’inici,
propers a les connexions amb el
transport públic, amb l’objectiu de
fer la ruta accessible a persones

vingudes d’altres localitats.
Aquests nodes es troben en els vol-
tants de les parades de bus de Vi-
nalesa i Bonrepòs i de les estacions
de metro d’Alfara i Foios. Addicio-
nalment, també s’ha establert el
barri de Mirambell com a localit-
zació per a començar el camí.

L’excursió és idònia per a con-
nectar amb l’entorn soles o en com-
panyia, per a gent menuda i gran.
Carregueu les motxilles de bones
sensacions i gaudiu de l’horta amb
“Camins del Carraixet”.

Un dels punts de parada de la ruta
“Camins del Carraixet”, en el Molí d’Alfara

g
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Hi ha cactus amb ànima. Són ei-
xos que viuen en espais àrids

a Mèxic, superen l’edat dels hu-
mans i sobreviuen gràcies a la seua
autenticitat. Però també existeixen
alguns sense esperit. Aquests els
trobem a qualsevol tenda de plan-
tes; són elements purament orna-
mentals i la seua supervivència de-
pén, principalment, de la cura que
hi tinguem d’ells.

Els éssers humans tenim, com
els cactus, una ànima, però també
es pot donar una absència d’ella. Si
en aquestes plantes és el clima, el
tipus de terreny o la fauna amb què
conviuen els elements que la con-
figuren, en el nostre cas és, en gran
mesura, l’educació que rebem.

Parlant de l’ànima dels cactus
comença la primera de les tres pe-
ces contingudes a la pel·lícula “His-
tòries mortals”, dirigida pel ci-
neasta txec Jan Bubenícek. A
través d’una imatge dessaturada
que combina la realitat amb l’ani-
mació, el curt, movent-se entre el
somriure i la melangia, ens conta
com un antic vídeo que el protago-
nista troba a casa esdevé la clau
per a entendre l’estrany comporta-
ment que presenta el vell donyet
amb qui conviu. Gràcies a aquesta
revelació, la ràbia del personatge

principal es transforma en com-
prensió i l’hostilitat en amistat.

Els veïns i veïnes de Bonrepòs i
Mirambell pogueren assistir el 15
de febrer, quasi en exclusiva, a la
projecció del film durant la inau-
guració de la Mostra Internacional
de Cinema Educatiu (MICE), de la
qual aquesta localitat de l’Horta
Nord ha estat seu per segon any
consecutiu. La pel·lícula és una ex-
cel·lent metàfora de les preten-
sions que té el certamen. L’educa-
ció alimenta el nostre esperit i ens
ajuda a entendre el món, i l’audio-
visual n’és, cada vegada més, una
part indispensable del procés.

Josep Arbiol és el director de la
MICE.  Com a persona dedicada a
la docència, té una visió de primera
mà de les deficiències que presenta
el nostre sistema educatiu. Una d’e-
lles és, des del seu punt de vista,
l’educació de l’audiovisual. “No
s’han ensenyat mai els codis i, per
això, trobem tants espectadors poc
formats”, lamenta Arbiol. Ací és on
ell creu que la MICE marca una
clara diferència respecte d’altres
festivals de cinema, perquè a l’ha-
bitual categoria professional, se
suma la selecció universitària i la
d’obres elaborades per joves de fins
a 12 i 18 anys. A això cal afegir els
nombrosos tallers i conferències a
càrrec de persones amb trajectòria
dins del sector. 

“Tradicionalment s’ha ensenyat
tant a llegir com a redactar la llen-
gua escrita. Amb la MICE, volem
que els joves aprenguen a desxifrar
els discursos audiovisuals, així
com a crear-los”, explica Josep.
“Les persones que saben escriure
imatges són més difícils de contro-
lar. Afortunadament hi ha bojos
que, com jo, aposten per aquestes
iniciatives”, conclou el director.  

Els membres de Jordi el Mussol,
entitat cultural que organitza el fes-
tival, es troben entre eixos “bojos”.
També les corporacions dels 19
municipis que han estat enguany

BONrEPòS I MIrAMBEll HA EStAt
SEU DE lA 6a MOStrA INtErNACIONAl

DE CINEMA EDUCAtIU (MICE)

REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA Alamida

L’ÀNIMA
dels cactus

Autoritats i membres del jurat en la inauguració
de la MICE a Bonrepòs i Mirambell
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seu del festival. I és que, si per una
cosa es caracteritza el projecte, és
per la seua deslocalització geogrà-
fica. Thomas Kustchera, el cap en-
carregat de la creació digital dels
dracs de la sèrie de televisió “Juego
de Tronos”, es va desplaçar des d’A-
lemanya per a donar una classe so-
bre disseny 3D i, juntament amb
els membres del jurat, va visitar
Bonrepòs i Mirambell per a assistir
a la projecció d’“Històries mortals”.
El que més li va cridar l’atenció va
ser, precisament, que la MICE “es
desenvolupa en diferents llocs, a la
ciutat de València, però també al
camp i a pobles molt menuts”. L’ob-
jectiu és clar: que el festival siga
una festa gran dins de les localitats
que serveixen de seu. “M’ha encan-
tat la banda de música i els focs
d’artifici amb què ens han rebut, ha
de ser un esdeveniment molt im-
portant”, manifestava Kustchera.

I, efectivament, ho és. Rosella
Antolí, alcaldessa de Bonrepòs i
Mirambell, no va tindre dubtes a
l’hora de decidir si el municipi es

convertiria per segon any conse-
cutiu en seu de la MICE. “Volem ob-
rir la porta a la creativitat i a l’a-
prenentatge de nous llenguatges,
al mateix temps que es transmeten
valors”, explica l’edil. “Les pel·lícu-
les que s’exhibeixen, procedeixen
de països de tot el món i, com que
queden fora dels circuits comer-
cials, portar-los al poble és una

bona oportunitat perquè veïns i ve-
ïnes els coneguen”, afegeix.

Si el resultat de l’any passat va
ser “molt positiu”, enguany no ha
sigut menys, segons l’alcaldessa:
“En l’edició anterior ens visitaren
més de 600 alumnes d’escoles de
localitats del voltant i enguany
n’hem comptabilitzat 1.800.” Cen-
tres de Tavernes Blanques, Almàs-
sera, Benifaraig, Meliana, Foios,
Montcada o la ciutat de València
es desplaçaren al poble durant al-
guna de les jornades de projeccions
de les obres participants, distribu-
ïdes al llarg de 10 dies.

Si bé és cert que el públic al qual
la MICE es dirigeix principalment
és al més jove, no ho fa en exclu-
siva. Ací és on radica l’ànima del
festival. Persones que viuen tant a
la ciutat com a pobles com Bonre-
pòs i Mirambell, infants i majors,
formen part d’aquest projecte. I un
certamen de cinema educatiu no
podria ser d’una altra manera, per-
què, quan deixem d’aprendre al
llarg de la nostra vida?

l’EDUCACIó 
AlIMENtA El

NOStrE ESPErIt
I ENS AjUDA A
ENtENDrE El

MóN, I l’AUDIO-
VISUAl N’éS,

CADA VEGADA
MéS, UNA PArt
INDISPENSABlE

DEl PrOCéS

Alumnat del CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i
Mirambell en una projecció de curts del festival

g
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Cada any entre 10.000 i 12.000
persones assisteixen a la Tro-

bada d’Escoles en Valencià de
l’Horta Nord. Des del 2016, a més,
l’acte compta amb el suport de la
Diputació i la Generalitat. Això no
obstant, queda molt a dir i fer per a
dignificar el valencià, i la reivindi-
cació continua sent la peça princi-
pal de l’engranatge d’Escola Valen-
ciana, entitat promotora de
l’esdeveniment. 

Àngel Martí, president de la Co-
ordinadora pel Valencià de l’Horta
Nord, ha analitzat les mancances
que encara trobem en l’àmbit ofi-
cial, tot i la recent aprovació de la
nova llei de Plurilingüisme del sis-
tema educatiu. “Els mitjans de co-
municació són un dels principals
instruments per a vehicular qual-

sevol llengua, i nosaltres fa més de
4 anys que no podem veure la tele
en valencià”, ha lamentat el diri-
gent, que ha afegit que una altra
llacuna important és la quasi in-
existència de sales de cinema en

la nostra llengua, “que permetria
fomentar el sector del doblatge en
el nostre territori”. Així mateix,
Martí ha especificat que des d’Es-
cola Valenciana també es demana
“que s’aplique com més prompte
millor el requisit lingüístic en les
convocatòries de treball públic”.

Aquestes reclamacions es reco-
lliran en el manifest de la Trobada
de l’Horta Nord, que tindrà lloc el
pròxim 22 d’abril en Alfara del pa-
triarca. Durant la jornada festiva es
duran a terme tallers infantils, una
fireta d’Ajuntaments, exhibicions
de pilota valenciana i l’actuació del
grup La Duche per a finalitzar l’es-
deveniment.

A més, al voltant de l’acte cen-
tral s’articularan tota una sèrie
d’activitats culturals, artístiques i
esportives, de les quals Alfara serà
enguany l’amfitriona. La programa-
ció començarà l’11 d’abril amb el
lliurament de premis del Sambori
Local. El dia 12 tindrà lloc un re-
corregut històric a càrrec de l’a-
lumnat del col·legi públic Sant
Joan de Ribera i el dia 13 es realit-
zarà el tradicional sopar home-
natge d’Escola Valenciana, que se
centrarà en la figura de l’alfarer
Manuel Molins,  l’últim guanyador
del Premi Octubre de Teatre.

Els dies 17, 18 i 19 serà el torn de
la Trobada Musical i el divendres
20 d’abril tindrà lloc una botellada
com a inici del cap de setmana
gran de l’esdeveniment. Durant
eixe matí, i com a activitat nova de
les Trobades, es realitzarà una

AlfArA DEl PAtrIArCA ACOllIrà lA xxxI EDICIó DE lA 
trOBADA D’ESCOlES El PròxIM 22 D’ABrIl

Trobada d’Escoles en
Valencià del 2017,

celebrada en Albalat
dels Sorells

REPTES del valenciàEls nous

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Alamida

«ElS MItjANS DE
COMUNICACIó
SóN UN DElS
PrINCIPAlS 

INStrUMENtS
PEr A 

VEHICUlAr
qUAlSEVOl
llENGUA»



Crazy Race al camp de futbol. De nit la plaça
del poble acollirà el Concert de Rock, amb un
cartell sorpresa dels millors grups de música
en valencià de la comarca, i el 21 d’abril es lliu-
raran els premis del prestigiós certamen lite-
rari escolar Sambori Comarcal.

El concurs arriba enguany a la XX edició,
una fita important en la qual presenten treballs
al voltant de 10.000 xiquets i xiquetes de l’Horta
Nord. “No hi ha un concurs de llengua minorit-
zada en tota Europa amb un nombre tan alt de
persones participants, i això és un orgull per a
nosaltres”, conclou Àngel Martí.

A menys d’un mes perquè se celebre la Tro-
bada d’Alfara, ja quasi estan tots els detalls en-
llestits. L’immens treball d’organització que hi
ha al darrere per part de la Comissió de Treball,
formada per l’Ajuntament d’Alfara, represen-
tants dels centres educatius del municipi i la
Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord, no
deixa res a la improvisació, per fer un esdeve-
niment amable, participatiu i cohesionador en
favor del valencià.

Per a convidar a totes les escoles a participar
s’ha editat un lip dub, un vídeo musical gravat
amb una única seqüència on es mostren les
peculiaritats de la localitat amfitriona amb la
cançó “Historietes” del grup X-Fanekaes. En
l’enregistrament del treball va col·laborar l’a-
lumnat de l’Escoleta, del col·legi públic Sant
Joan de Riberal i del centre Ramón y Cajal. 
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11 abril
12 abril

13 abril

17,18 i 19 abril

20 abril    

21 abril
22 abril

18:00h
9:30h

matí 
20:00h

   
21:00h
10:00h
19:00h

matí
09:30h
22:00h
18:00h

10:30h
11:00h     
12:30h
13:00h
13:30h
13:45h
14:30h
16:00h

Sambori local
Passejada cultural secundària (organitzada pel CEIP Sant  Joan de Ribera
d'Alfara del Patriarca)
Pregó 
Inauguració exposicions (mestres Freinet, Joan Fuster, Cartells  trobada, 
Concurs Fotos ‘’La natura a l’Horta Nord’’)          
Sopar homenatge a Manuel Molins - Centre Cívic
Trobada musical  - “Teatret” C/ Doctor Navarro
Teatre  a càrrec de Lo Nostre  “Ací no paga ni Déu”  de Dario Fo - “Teatret”
Botellà              
Trobada esportiva
Concert Jove - Plaça Ajuntament 
Premi Sambori amb l'actuació de Marcel el marcià  - Jardins de l’ajuntament
DIA GRAN DE LA TROBADA 
Cercaviles              
Tallers              
Inauguració Mural               
Dansà popular
Actuació colles dolçaina i tabal                
Jove Muixeranga de València              
DINAR              
Cloenda amb l'actuació del grup La Duche 

Actes trobades Horta Nord
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Gravació del lip dub de benvinguda a la
Trobada d’Escoles en Valencià 2018
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AtzEMBlA llANÇA El SEU tErCEr DISC,
UN trEBAll AMB NOVES SONOrItAtS 

I UN EStIl MéS PErSONAl qUE MOStrA
l’EVOlUCIó DE lA BANDA DE l’HOrtA NOrD
REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Andreu Vélez

INSTINT
Ampliant horitzons
amb

“Instint” és el títol del tercer disc d'Atzembla,
la gran prova per a la confirmació definitiva
d’aquesta banda de l'Horta Nord,
protagonista del relleu generacional del rock
en valencià. Després de deu anys de carrera,
el septet depura la seua fórmula de rock,
ska, punk i hardcore, per a obrir nous
horitzons. Per açò, han comptat amb el
productor Jaume Faraig, conegut per
treballar amb La Gossa Sorda, entre d'altres.
El nou treball continua la senda de lletres de
combat i denúncia dels anteriors, però amb
una mirada més personal i introspectiva, cap
a un llenguatge propi. El disc ja es pot
descarregar gratuïtament en la web oficial
d’Atzembla i el pròxim 6 d’abril el
presentaran en una sala d’Almàssera.  
Després de publicar 'Arrels' (2010), 'El teu
viatge' (2012) i l'EP 'Cors Armats' (2016), és
el torn d'aquest 'Instint', un treball amb el
qual actuaran, entre altres cites, en el
festival Viña Rock i en el Feslloch. 
Àngel Margareto (veu i lletrista) i Miquel
Antoni (baixista) expliquen els secrets del
nou disc del grup que van començar quan
eren adolescents.

4Editeu nou disc i, per primera ve-
gada, no sona la dolçaina de Rafa.
Com heu afrontat el canvi?

Àngel: Fa deu anys que estem en
els escenaris i, en aquest temps, la
formació ha canviat molt. Rafa era
una persona molt important, estava
des del principi amb nosaltres,
sempre tirava endavant, era molt
autoexigent i tenia moltes expec-
tatives amb el grup, però per qües-
tions personals va haver de deixar-
lo. Però Atzembla s'ha transformat
molt en aquests anys i ens hem
adaptat. Vam decidir no suplir la
baixa de la dolçaina i continuar. La
formació actual funciona molt bé i
estem a gust.
Miquel: Els canvis de formació
sempre han sigut en moments
complicats, ens han impedit fer un
disc cada dos anys, per exemple,
com fan molts grups. El meu germà
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(Rafa) era el compositor principal i
el lletrista. Va passar temps fins
que començàrem a fer cançons
nosaltres. Ara la música la fem més
democràticament, amb molt treball
de local. 

4Si escoltem els discos anteriors,
veiem una clara evolució pel que
fa a l’estil. El primer és més ska; el
segon, més contundent, més rock.
Què ofereix 'Instint'?

Àngel: Al no tenir la dolçaina hem
considerat altres possibilitats, i
amb “Instint” també presentem al-
guna cançó més rockera. En
compte de donar protagonisme a
una melodia de vents, per exemple,
hem compost temes entorn d'un
riff de guitarra. 
Miquel: És un disc variat, d'influ-
ències diferents que abans no es-
taven, perquè hem ampliat l’ho-

ritzó. Això no obstant, per als se-
guidors de tota la vida, els que han
crescut amb nosaltres escoltant la
dolçaina del nostre grup i la d'altres
bandes referents, els agradarà, per-
què la nostra essència segueix es-
tant al llarg del disc.

4El llançament del disc ve acom-
panyat per recursos audiovisuals?

Miquel: Sí, i de fet en els videoclips
també hi ha hagut canvis. Abans
tenien un contingut narratiu i ara
giren entorn d'una idea simple,
més conceptual.
Àngel: Són més estètics i directes.
Tant des del punt musical, com del
visual i de les lletres, hem tractat
d'evolucionar, perquè tenim la in-
quietud de tastar coses noves. Són
deu cançons i cadascuna té una
identitat molt diferent, una perso-
nalitat i un so propi. 

4Com el títol del vostre anterior
EP, continueu amb el cor armat?
Seguiu utilitzant lletres combati-
ves, que alhora transmeten amor
per allò que us envolta?

Miguel: Potser aquest disc siga me-
nys polític. Recull les experiències
que hem tingut durant aquest
temps i, en eixe sentit, és més per-
sonal.
Àngel: Sí, tal volta les lletres siguen
menys reivindicatives que en els
treballs anteriors. Són més intros-
pectives, tracten els nostres senti-
ments amb major profunditat. Però
en les noves cançons també hi ha
molta crítica present, encara que
està explicada d'una altra manera,
des d'un punt de vista més perso-
nal, al voltant dels problemes que
ens afecten directament i de l’anà-
lisi de les coses que podem aportar
per a afrontar-los. 

ESPAI Sonor



4Podeu explicar alguna experièn-
cia personal que hàgeu traslladat
al disc? 

Àngel: Una cançó a la qual tinc
molt afecte tracta sobre com de di-
fícil és la vida per a un malalt de
càncer. En unes altres reflectim la
problemàtica social i la brutalitat
policial de l'1 d'octubre a Catalunya,
o el control de la nostra privadesa
en Internet per part de les grans
empreses, per exemple. Les can-
çons, en general, parlen de com ens
sentim dins d'una societat globa-
litzada, súper connectada i satu-
rada d'informació. Sembla que això
ha creat en nosaltres l'efecte con-
trari, d'anestèsia, com si visquérem
adormits. Les notícies, els proble-
mes del món, no ens fan reaccio-
nar. I tot això està molt present en
el disc.

4Per primera vegada, Àngel, fir-
mes totes les lletres.

Àngel: És la novetat. Ha sigut un
repte i una responsabilitat. L'ante-
rior treball, 'Cors Armats', va ser
molt participatiu; la música i les
lletres les vam fer entre tots. Deba-
tíem cada part, cada frase, fins a
estar tots a gust amb el resultat. En
“Instint”, poder expressar senti-
ments a través de les lletres ha si-
gut una experiència vital, perquè
escriure et fa traure-ho tot fóra, i
m'he buidat per complet. M'ha aju-
dat a crear un estil propi, a trobar
la meua forma de traduir els senti-
ments en paraules.

4Com veieu la situació de la mú-
sica en valencià? Quins aspectes
poden millorar?

Miquel: En els últims temps han
deixat els escenaris molts grups de
referència per a nosaltres, i ens tro-
bem en un relleu generacional.
Àngel: Grups i propostes musicals
van a més, i açò és increïble. Però

pel que fa a indústria, no, no hi ha
mitjans. Els organitzadors de con-
certs són pocs i són els de sempre.
La cultura està ací, cal que les em-
preses i les institucions públiques
vegen eixe potencial i ho sàpiguen
aprofitar. És moment de millorar,
que prenguen partit i recolzen l'es-
cena, perquè hi ha molta. 

4Parleu de diverses bandes refe-
rents de l'escena valenciana que ho
han deixat, però hi ha molta gent
jove fent música, com vosaltres. 

Miquel: Estem en un procés de
transició. Ho han deixat tants
grups mítics: Obrint, La Gossa, Or-
xata, Aspencat... Algú ha d'ocupar
el lloc. El públic vol seguir escol-
tant grups en valencià i crec que
les bandes d'ara tenen molt nivell. 
Àngel: Hi ha relleu musical, amb
grups de molta qualitat, com Zoo,
Auxili, Smoking Souls i molts al-
tres. Però el que és més difícil de
trobar és el relleu espiritual, perquè
la societat demana altres coses i el
discurs més marcat d'esquerres no
sorprén tant. En el seu moment,
Obrint Pas va ser una sensació i
una referència ideològica, més en-
llà de la musical, i és molt compli-
cat que cap grup signifiquem ideo-
lògicament el que han suposat ells.

4Continueu amb l'aventura d'au-
toeditar-vos.

Miquel: No hi ha indústria, cap dis-
cogràfica et paga el CD i després es

queda el percentatge de les vendes.
Qui trau un disc, l'ha de finançar.
Àngel: Preferim tenir la llibertat de
fer-ho tot com vulguem.

4Quin paper ha tingut Jaume Fa-
raig com a productor de les noves
cançons?

Miquel: Ens ha ajudat molt amb els
detalls finals, ens proposava canvis
i els consensuàvem entre tots. Però
la majoria de cançons ja estaven
acabades abans de la gravació.
Àngel: Ha sigut molt important la
figura d'un productor perquè veu
les coses des de fora, et dóna el seu
punt de vista i t'ajuda a percebre
tot amb més claredat.

4Presenteu “Instint” en diferents
concerts, però una cita molt impor-
tant és el Viña Rock, on toqueu per
primera vegada.

Miquel: És una responsabilitat, un
aparador molt gran on compartir la
nostra música. És una oportunitat
perquè ens conega més gent.
Àngel: Ve en un bon moment per-
què estem molt il·lusionats amb el
nou disc. Volem donar-li una bona
espenta i anar a totes. Si són con-
certs grans, millor.
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«lES NOtíCIES,
ElS PrOBlEMES
DEl MóN NO ENS

fAN rEACCIO-
NAr, I AIxò EStà
MOlt PrESENt

EN El DISC»
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Des de Jamaica de l’Horta torna
a aparéixer en escena la banda

Besugo. Ho fa a l’hora del vermut,
en el pati de la Casa de Cultura de
Massamagrell, davant d’un bon
grapat d’amics i amigues, molts
d’ells acompanyats pels seus fills.

I és que han passat més de 22
anys des que la formació comen-
çara a germinar sobre el més pur
estil del reagge valencià. Autèntics
i sense complexos, els músics no
s’encasellen i al llarg del temps han
combinat la seua música amb al-
tres ritmes. Aquesta tendència
s’accentua encara més amb “Altre

Món”, l’EP que acaben de presentar,
en el qual viatgem pel swing, el co-
untry, l’ska, el folcklore valencià i,
per descomptat, el reagge, en una
proposta que ens convida a canviar
les coses que no ens agraden. El
treball, gravat en els estudis Roc-
kaway de Castelló,  conté 5 cançons
amb personalitat pròpia i temàtica
variada (Terrorista, Aquesta nit,
Festa, La Teua i No torneu), on es
barregen experiències vitals de la
formació amb la crítica social per
la mancança de llibertat d’expres-
sió o per la necessitat d’emigrar a
altres països per a sobreviure.

El passat 25 de febrer Besugo es-
trenava la gira de concerts per a
donar a conéixer el seu 4t disc d’es-
tudi, davant d’un públic entregat i
amb el bon rotllo habitual de les
seues actuacions. Tenim oportuni-
tat de gaudir novament d’aquesta
proposta musical de la comarca el
dissabte 24 de març al pub Antull
(Montcada), el 27 d’abril a la sala
Novelty (Mislata) i el 7 de juliol al
pub 3 Historias (Altura). Podeu se-
guir a Besugo a través de les xarxes
socials, on pròximament s’aniran
confirmant noves dates de con-
certs al llarg de l’Horta Nord.

lA BANDA PrESENtA
El SEU 4t trEBAll

D’EStUDI EN
UN CONCErt 

A MASSAMAGrEll

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Marian Molina

BESUGO
Un altre món amb

Concert de
presentació del 
disc “Altre món”
de Besugo el
passat 25 de
febrer

g
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fOIOS PrOMOUrà ElS COStUMS CUlINArIS
lOCAlS AMB lA CElEBrACIó DEl III fEStIVAl

GAStrONòMIC “BEN CUIt”, AMB tAllErS, 
xArrADES I El tASt DE PrODUCtES

REDACCIÓ I FOTOGRAFIA S.R.F.

La comarca de l’Horta Nord sem-
pre ha destacat pel seu ben sa-

ber culinari i per l’intens sabor dels
seus productes, i és que no és per a
menys... L’horta que l’envolta és
una bona catifa per a fer de la gas-
tronomia un plat únic en aquells
poblets que la conformen. 

Ens centrem en aquesta ocasió
al municipi de Foios, el qual, sense
sobrepassar els 7500 habitants, és
una de les localitats de la comarca
que més terreny de conreu acu-

mula. Entre els productes que es
cultiven hi podem destacar la ta-
ronja, la carxofa, les exquisides ce-
bes tendres i, sobretot, els melons
Oro Cuiper, comercialitzats des de
l’any 1940, amb fama de convertir-
se en mel només freguen el pala-
dar. La terra on es conreen i la pro-
ximitat al mar fan d'aquest meló
una peça de fruita dolça que es
converteix en l’estrela de l’estiu,
molt propícia per a després de di-
nar per la seua frescor i lleugeresa.

SABORS
de la terra



La gastronomia és sense dubte
un dels punts forts de la comarca i
entre els municipis veïns sempre
hi ha hagut tradició de barallar-se
per ser els millors. Així, d’on és la
millor caldera de fesols i naps? Els
habitants de Foios diuen, per des-
comptat, que la seua. El veïnat de
Vinalesa defén les seues calderes
a punta de ganivet i, un poc més al
nord, en la Pobla de Farnals, es des-
vaneixen dient que el seu plat és
el més gustós de la comarca.

La disputa, per sort, no traspassa
les fronteres locals i, a la fi, tots sa-
bem apreciar una bona caldera, feta
a llenya i amb ingredients de pro-
ximitat, collits a la rodalia dels nos-
tres pobles.

lA tAUlA DOlÇA
Foios també té un important llegat
pel que fa a la taula dolça. Les regi-
nes de la carta són les coques cris-
tines, famoses per tot arreu: ametla
marcona, sucre, ou, oli i, és clar, la
gràcia del forner. Aquestes coques
són mil·lenàries a Foios i conten
que allà pel 1970 venien a empor-
tar-se-les per dotzenes els veïns
més espavilats. Ara per ara no hi
ha taula en les festes de Foios

sense la presència d'aquest dolç.
Fins i tot, quan algun foier ha de
fer algun present, les coques cris-
tines són el millor aliment per a
compartir amb les persones esti-
mades. Les coques escudellades
són, per a molts, les cosines ger-
manes de les cristines, així com les
de sagí. Els pastissets de moniato
de qualsevol forn de Foios també
tenen gran tradició, sobretot en Na-
dal, i es converteixen en tota una
delicatessen per a tastar en la so-
bretaula.

Foios marca des de fa molts
anys una sintonia culinària en la
comarca, i ara per ara s’està fent
que aquest llegat no es perda. L’A-

juntament va encetar fa un parell
d’anys la iniciativa “Ben Cuit”, una
aposta gastronòmica que dóna a
conéixer, mitjançant una variada
programació d’activitats, els cos-
tums de la taula del municipi, les
seues arrels, la seua història i, per
descomptat, les seues receptes,
perquè es traspassen de majors a
joves i no es perden mai.

“Ben Cuit” celebrarà en juny la
seua tercera edició, amb un ampli
ventall de mostres gastronòmiques
per part dels bars. També es des-
envoluparan tallers culinaris, xar-
rades, col·loquis i tasts per a assa-
borir de ben a prop el llegat més
autèntic de les terres foieres.

PRIMAVERA 2018
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Melons Oro Cuiper, 
comercialitzats per
una empresa de Foios

Preparació de menjar japonés durant
la II edició del festival “Ben Cuit”
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REDACCIÓ Eduard Ramírez
IMATGES CEDIDES PER
AMICS DE MANEL MARÍ

Quan encara digerim la sorpresa que agreuja el pesar per
la mort de l’amic Manel, aprofitem opinions de companys
del gremi poètic per a presentar-lo com a pont de
complicitats, poeta popular amb 11 llibres publicats, i veí
implicat amb la ciutadania de l’Horta Nord.

Manel Marí nasqué a Eivissa el 1975,
però de ben menut vingué a Valèn-

cia, fins a arrelar la seua vida familiar en
Alboraia. Com aquells personatges dels
contes infantils que indicaven el rastre
amb molletes de pa i cudolets, ell deixava
paraules i imatges que ens faciliten les
tornades... El 31 de gener traspassà en el
Clínic a causa d’una grip A complicada
per un bacteri. “Manu era tot cor i mai
no jutjava els amics per quatre cèntims.
Sempre tenia una cadira buida, sobretot
la seua, tan allunyada de doctes propos-
tes poètiques i de buits posats esteticis-
tes. Escrivia amb la llum clara del Medi-
terrani i amb la força directa d’una
proposta sense doblecs, amb la cadència
musical d’una realitat esborronadora que
passava pel sedàs de la intel·ligència”,
em diu Edu Marco en Borbotó, fotut. I per
a lligar eixa actitud vital amb el seu des-
tacable ofici poètic, escoltem Manel
Alonso, que organitzà la presentació de
Tavernàries a Puçol, la primavera del 17:
“La hipocresia era un esport que ell no
practicava. Era complicat no estimar-lo,
ja que et transmetia complicitat, bonho-
mia, alegria i respecte. Era un personatge
singular, la seua barba incipient, la seua
fonètica, el seu barret, la seua informali-
tat en el vestir, tot plegat contrastava
amb el tracte respectuós, tolerant, directe

que tenia amb la gent. La seua manera
pausada d’expressar-se confirmava que
estaves davant d’un individu amb una
magnífica formació acadèmica i amb una
gran talla humana”.

La perícia tècnica en el desenvolupa-
ment d’imatges, i l’originalitat en la re-
solució dels temes poètics recurrents,
podria ser d’interés per a especialistes,
però per als qui hi compartíem conver-
ses, cerveses i projectes, ell destil·lava
un parar col·laborador, creador de com-
plicitats. L’amiga Maria Josep Amigó, vi-
cepresidenta de la Diputació de València,
el rememora al fil d’uns versos: “«No sé
avenir-me a l’odi...», admetia Manel Marí
en el poemari El Tàlem, premi Ciutat de
Palma Joan Alcover 2007. Els qui el co-
neixíem l’entenem perfectament. Quan
un és ple de generositat, de literatura, de
creativitat, de tolerància, com li passava
a ell, no hi ha espai possible per a l’odi. I
és que, com ha escrit el seu amic i poeta
mallorquí Sebastià Alzamora, «Manel va
fer millor la vida dels altres amb la seva
existència i la seva escriptura»... Ens ha
donat una clara lliçó a les institucions,
que la cultura contribueix a la convivèn-
cia. Que la poesia, la música, disciplines
que Manel va fer perquè s’agafaren de la
mà i conquerir nous públics, així com la
resta d’expressions culturals, són deci-

MANEL MARÍ
Versos per a
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sives per no avenir-se a l’odi. Són
imprescindibles per fer una socie-
tat millor i com a responsables de
les institucions, estem obligats a
promoure-les”. El poeta i cantant
Ivan Brull, que ha musicat dos poe-
mes de Marí, i que ens acompanyà
en la presentació de Tavernàries a

Museros la tardor passada, reprén
la connexió personal, afirmant que
l’autor “sempre transmetia alegria,
no feia distància amb ningú”;
també la de música i poesia, en ex-
pressar que Marí “emprava una es-
tructura formal juganera, amb to i
voluntat musicals, el llibre formal-
ment convida a fer cançons. Trià-
rem una melodia senzilla que des-
taca la lletra, la profunditat del
missatge”. I, finalment, rebla amb
la seua obra: “La poesia de Manel
és de celebració. Tot el que va es-
criure sona a veritat més enllà de
l’experiència personal. Hi ha eixa
llum, eixa flama d’alegria final, ca-
paç d’acarar-se amb un món im-
perfecte. No és innocent però im-
posa la voluntat de tirar endavant
i lluitar per la vida”. Hi coincideix
Manel Alonso, quan explica que la
poesia de Marí “fluïa lentament,
després d’hores de reflexió i treball,

com una invitació a la vida intensa,
a embriagar-nos d’alegria, de llum,
d’amor, d’amistat, a alçar-nos cada
dia i anar a la recerca dels petits
bocins de felicitat”. Pel que el co-
neixia, van carregats de raó.

Aconsegueix així un impacte
durador en els lectors, amb la ca-
pacitat d’adaptar-se als diversos
públics i registres, com quan feia
guions televisius infantils o quan
recitava. “Manel sempre ha donat
als recitals, jams i trobades poèti-
ques de tota mena una espurna ir-
reverent i un saber viure encoma-
nadissos. La seva poesia traspua la
lírica que també deixa entreveure
els baixos fons de vida, realitat i
desig. Pocs ho saben conjugar com
ell”, recorda la poeta Àngels Mo-
reno. Al seu torn, el poeta, traductor
i editor de La Pobla de Farnals, Pau
Sif, dóna l’èmfasi al compromís de
Marí amb iniciatives associatives

ESPAI L iterari

PEr AlS qUI
COMPArtíEM
CONVErSES, 
CErVESES I 

PrOjECtES, Ell
DEStIl·lAVA
UN PArAr

COl·lABOrADOr,
CrEADOr DE

COMPlICItAtS

Manel Marí
amb la seua
família
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i veïnals, des del treball de base:
“Ell fou un dels impulsors del cicle
Poesia per la Revolta, que uns altres
continuàrem després. Gràcies a ell
hi havia vi a les taules per a fer més
festa. Manel era un activista cultu-
ral generós. Li agradava repartir joc
i que tothom se sentira ben acollit.
Era capaç de fer, a més, que les nits
literàries de Ca Revolta foren una
festa i una eina de combat de la pa-
raula en uns anys difícils per a la
ciutat de València. La seua aporta-
ció a la vida cultural és extraordi-
nària, va participar en un munt d’i-
niciatives i en va impulsar d’altres,
amb generositat, amabilitat i també
amb contundència”. Ací se suma
Edu Marco, que relliga que era “bri-

llant i sense bagatel·les, com les
besades amb què ens rebia a qual-
sevol hora, en qualsevol lloc. Crec
que més que formar part de la Con-
fraria del Bon Beure, formava part
de la del bon viure, de la del bon
conviure, per a ser més exactes”.

Ens ha estat extirpada la vivèn-
cia compartida, ara ens queda l’o-
bra i la memòria, com a alternati-
ves descolorides i també
fonaments de la reivindicació de
Manu i de la vida plena. Ajuden els
reconeixements institucionals
com el premi Ramon Llull del Go-
vern de les Illes Balears, o l’impuls
de lectures i altres projectes en
marxa. Amigó no defuig el repte i
l’assumeix com a vicepresidenta

de la Diputació: “N’estic orgullosa
que el jurat de poesia de la nostra
Institució Alfons el Magnànim pre-
miara Manel Marí amb el premi Va-
lència pel seu magnífic poemari
Tavernàries, el seu darrer llibre, el
més biogràfic i amb el qual es va
escriure el seu propi epíleg. Ens
quedem amb l’encàrrec, doncs, de
promoure l'obra del poeta eivis-
senc, del poeta valencià i del nostre
poeta de l'Horta. I amb ell promoure
un pont de mar blava i herba verda
entre tots els territoris”. 

Entre moltes més coses l’horta
ens ensenya a mirar lluny, a culti-
var-nos i estar-ne al cas. Ben sabe-
dors que per al carpe diem tots som
autors que aprofiten.

Presentació de Tavernàries en
Museros el passat mes de novembre

ENS qUEDA 
l’OBrA I lA

MEMòrIA, COM A
AltErNAtIVES

DESCOlOrIDES I
fONAMENtS DE

lA rEIVINDICACIó
DE MANU I DE lA

VIDA PlENA

g



PRIMAVERA 2018

25ESPAI CARRAIXET

lA POBlA DE fArNAlS OrGANItzA El 
I PrEMI DE NOVEl·lA GràfICA AMB 4.000 €

DE PrEMI PEr A l’OBrA GUANyADOrA
REDACCIÓ Manuel Regidor

“La novel·la gràfica no deixa de
ser un còmic amb un enfoca-

ment més adult i amb major pre-
sència pel que fa a l’extensió o la
presentació”. D’aquesta manera
descriu el gènere Carlos Ciurana,
secretari de l’Associació Valenciana
del Còmic. Les vinyetes de les obres,
amb una càrrega artística innega-
ble, serveixen per a narrar històries
a través d’una imatge estàtica per-
fectament embastada amb la pa-
raula.

Paco Roca és
un exemple de
l’acceptació que el
gènere ha guanyat
durant els últims
anys. Arrugas,
possiblement la
seua obra més po-
pular, va aconse-
guir connectar
amb el públic a
través d’un estil
costumista i una
temàtica que molt difícilment ens
pot resultar aliena: l’envelliment.
D’altra banda, obres com V de Ven-
detta, del nord-americà Alan Moore,
s’han convertit en peces clàssiques
de la cultura pop i, igual que els tre-
balls del valencià, demostren la
complexitat a la qual arriba la no-
vel·la gràfica. Les vinyetes poden
ser adultes i contindre una profun-
ditat perfectament comparable a la

d’altres expressions artístiques com
la literatura, la pintura o el cinema,
considerats, històricament, molt
més intel·lectuals.

Amb l’objectiu de promoure la
creació i difusió d’obres d’aquest ti-
pus de peces, l’Ajuntament de la Po-
bla de Farnals organitza un concurs
de novel·la gràfica d’àmbit estatal i
temàtica oberta. El calendari del
certamen estableix que el període
de presentació de treballs romandrà

obert fins a finals de
juny. La persona
guanyadora obtin-
drà un premi en me-
tàl·lic de 4.000 euros
i l’edició impresa de
l’obra.

Es tracta d’un gu-
ardó molt valuós per
a aquelles persones
que es dediquen a la
il·lustració. “Molts
autors han d’optar
per l’autoedició i

això és molt complicat”, explica el
secretari de l’Associació Valenciana
del Còmic. Comenta que les convo-
catòries de premis ajuden molt als
creadors i creadores: “Els dos últims
premis Salamandra els guanyaren
Laura Pérez i Pablo Monforte amb
Náufragos i Ana Penya amb Esta-
mos todas bien, dues xiques valen-
cianes a les quals el premi els ha
obert moltes portes”.

VINYETES
amb profunditat

SErVEIxEN
PEr A NArrAr

HIStòrIES A
trAVéS D’UNA

IMAtGE 
EMBAStADA

AMB lA
PArAUlA

g
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“Esto es hermoso, muy her-
moso. Es como un poco de

paraíso, sobre la huerta flamean to-
dos los verdes, todos los amarillos,
todos los rojos, el agua roja de esas
venas surca graciosamente y abas-
tece el cuerpo de esta tierra.
¡Cuánto ha debido laborar el hom-
bre para conseguir esto! Los valen-
cianos están orgullosos de su tierra
que no tienen que desgarrar sino
acariciar con el mimo con que se
besa a una muchacha. Esto que yo
amo y admiro como una bendi-
ción”. Aquesta és l'opinió d'Antonio
Machado que recollia el periodista
Pla i Beltran el 1937. Paraules que
podem llegir en un mural a tocar
de Villa Amparo, la seua residència
en Rocafort del 36 al 38. 

L’emplaçament va ser el seu re-
fugi durant la Guerra Civil, abans
de fugir cap a l'exili a França. La
poesia i l'obra de Machado durant
la seua estada a València van estar
tremendament afectades per les
circumstàncies del moment. Per a
ell, l'horta valenciana era “un poco
de paraíso”, un oasi entre les pes-
simistes circumstàncies del mo-
ment. A Rocafort, a més d'escriure
poesia, va col·laborar en periòdics
i revistes, va signar manifestos en
defensa d'ideals de progrés i va

mantenir una intensa correspon-
dència amb intel·lectuals de l'è-
poca, alguns fins i tot el van visitar
en la seua casa al costat del passeig
de la séquia, enfront de l'horta. 

HOMENAtGE MACHADIà
Cada any, amb motiu de l'aniver-
sari de la seua mort, el 22 de febrer
de 1939, Rocafort commemora al
poeta amb activitats entorn del seu
llegat creatiu, filosòfic i vital. A
més, en aquesta ocasió, el pro-
grama ha suposat el colofó a la pre-
sidència de Rocafort en la Xarxa de
Ciutats Machadianes, que ha os-
tentat l'últim any i que finalitza al
març. La Xarxa està formada per
les localitats on el poeta va residir
al llarg de la seua vida: Sevilla, Sò-
ria, Baeza, Segòvia, Cotlliure (El Ro-
selló) i Rocafort. Des de 2015, la lo-
calitat forma part del grup per a
reivindicar el pas del poeta pel po-
ble, així com donar a conéixer el
patrimoni cultural de Rocafort.

L'homenatge d'eixos dies va
comptar, entre altres activitats,
amb la presentació del llibre 'Ya es-
tamos solos mi corazón y el mar',
de María José Ramos, que reuneix
onze contes amb el relat dels tres
últims anys de vida de Machado.
L'autora, enamorada de la seua

obra des de xiqueta, segons va ex-
plicar, ret un senzill tribut a Ma-
chado i a totes les persones que,
com ell, van haver de fugir a l'exili
durant la guerra.

D’altra banda, l’alumnat de l'IES
Comarcal va protagonitzar un re-
cital de poemes de l'autor que va
repassar gran part del seu llegat,
amb especial atenció a la seua pro-
ducció a Rocafort; i la companyia
Erythrina Teatre va representar
una obra inspirada en una de les
cites més cèlebres del poeta, quan
va exposar: “En cuestiones de cul-
tura y de saber, sólo se pierde lo
que se guarda; sólo se gana lo que
se da”. Les activitats van acabar

rOCAfOrt COMMEMOrA lA MOrt DEl
POEtA I CONClOU lA PrESIDèNCIA DE lA

xArxA DE CIUtAtS DE MACHADIANES

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA J.P. / Alamida

Escultura d’Antonio Machado
davant de Villa Amparo, en RocafortESPAI CARRAIXET26

MACHADO
El llegat de
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amb un recorregut dels xiquets i
xiquetes del CEIP Barranquet pels
llocs vinculats a Machado en Ro-
cafort, en els quals també van llegir
alguns dels seus versos.

VIllA AMPArO COM A PAtrIMONI
La Generalitat estudia comprar Vi-
lla Amparo i dotar l'espai d'un pro-
jecte cultural d'ús públic. L'Ajunta-
ment de Rocafort està participant
en les negociacions amb la família
propietària de la finca perquè el
Consell adquirisca la residència del
poeta, que recentment estava a la
venda en un portal d'internet per
2,4 milions d'euros.

Això no obstant, més enllà de la
capacitat de la Generalitat per
afrontar la compra de l'immoble, el
principal repte serà que Villa Am-
paro tinga un contingut d'interés a
l'altura del llegat del veí més il·lus-
tre de Rocafort, que honre al poeta
com mereix i retorne part del que
va deixar en les cultures mundial i
valenciana; que servisca perquè el
públic tinga present la seua obra,
els seus ensenyaments i el seu
compromís humà, de llibertat i jus-
tícia; i perquè els joves puguen des-
cobrir la vigència dels pensadors
que, com ell, van lluitar contra la
barbàrie per ideals de progrés.

PRIMAVERA 2018

Escultura d’Antonio Machado
davant de Villa Amparo, en Rocafort
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L’alumnat del CEIP Barranquet
davant del mural en

record al poeta
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Agenda  www.espaicarraixet.es/agenda

» TEATRE » INFANTESA

ALBORAIA

“EL CRÈDIT”

24 de març
20.30 hores

de Joan Miquel Reig

GODELLA

“YO FUI ACTOR
CUANDO FRANCO”

24 i 25 de març
22.00 i 20.00 hores
Capitolio

Godayla Teatre

ALBORAIA

“LA LLUM DEL MÓN”

30 de març
22.30 hores

Crit Companyia Teatral

GODELLA

“PELS PÈLS”

14 d’abril
19.30 i 21.30 hores
Capitolio

L’Om Imprebís

RAFELBUNYOL

“DESPRÉS DE LA TERRA”

14 d’abril
19.00 hores
Auditori

PUÇOL

“ÁCIDO”

4 de maig
23.00 hores

Diego Varea

FESTIVAL DE MÚSICA AMB MONÒLEGS
a la cafeteria de la Casa de Cultura

“HAGO CHÁS”

11 de maig
23.00 hores

Mag Rubén Aparisi

“POSITIVO COMPULSIVO”

18 de maig
23.00 hores

Darío Piera

“FALTA ILUSIÓN”

25 de maig
23.00 hores

Eva Cabezas

ALFARA

“LA BELLESA FALLERA”

27 d’abril
22.30 hores
Teatret

Teatre Lo Nostre

ALFARA

“NO ESTEM BÉ”

25 de maig
22.30 hores
Teatret

Maria Juan
i Eugeni
Alemany

LA POBLA DE FARNALS

“SÍNDRHOMO”

23 d’abril
22.30
Casa de Cultura

La Teta Calva

PUÇOL

“MOLT DE SOROLL
PER NO RES”

22 d’abril
19.30 hores

Teatre de l’Abast

“EL PRINCIPITO”
Rebombori Cultural
El 6 d’abril la novel·la curta d’Antoine de
Saint-Exupéry compleix 75 anys, i la
companyia Rebombori Cultural ho
commemora amb una adaptació de l’obra
per als més menuts en forma de
contacontes. Presentaran l’espectacle en
diferents pobles de la comarca. Aquestes
són les primeres dades confirmades:

VINALESA
9, 10 i 11 d’abril
Activitat escolar
Biblioteca

TAVERNES BLANQUES
22 d’abril
12.15 hores
Plaça

RAFELBUNYOL
25 d’abril
17.30 hores

ROCAFORT
27 d’abril
18.00 hores

RAFELBUNYOL

“BEBETECA”

13 d’abril
17.00 hores

Rebombori Cultural

GODELLA

“FEST(A) SONA BAIXET”

28 i 29 d’abril
Plaça de l’Església

Festival infantil

Consulteu al web la programació actualitzada de tots els pobles de l’Horta Nord
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» MÚSICA » EXPOSICIONS

» ALTRES  PROPOSTES

EL PUIG

“FLAMENCIANES”

25 de març
19.00 hores
Centre Cultural La Marina

GODELLA

“EL LIBRO DE LA SELVA”

27 de març
19.30 hores
Capitolio

Musical de la Colònia
Sant Vicent Màrtir

GODELLA

“GENER”

25 de maig
22.00 hores
En el Capitolio

Concert de música

GODELLA

“GOTHEJAZZ 2018”

Del 21 al 24 de juny
En Villa Eugenia

Actuacions musicals de
Bron, Nina Dinamita & La
Swing Milicia, Rachel
Therrien Quintet, Big
Band Godella i Sedajazz

MASSAMAGRELL

“CONCERT DE PIANO”

26 de març
19.30
Centre Cultural

de Pau Fernàndez

MONTCADA

“LA MÚSICA PARLA
EN FEMENÍ”

27 de març
19.30 hores
Centre Cultural

Banda del Conservatori

ROCAFORT

“HORTA NORD FOLK”
17, 18 i 19 de maig

Actuacions musicals
d’Alberto Montero, 
Elemotho i Alex Rocks

ROCAFORT

“HOMENATGE A MIGUEL
HERNÁNDEZ”

24 de març
11.30 hores
Casa de la Cultura

Projecció i concert del
Cor de l’Eliana

ALFARA

“CONCERT JOVE”

20 d’abril
22.00 hores
Plaça de l’Ajuntament

PUÇOL

“JESÚS SANTANDREU
QUARTET”

21 d’abril
19.30 hores

Concert

per la Trobada d’Escoles

» DANSA
ALBORAIA

“CUAL ES MI NOMBRE”
25 de març a les 18 hores

Date Danza

GODELLA

“XIV TROBADA DE JOVES PROMESES DE LA DANSA
CONTEMPORÀNIA GERARD COLLINS”

7 i 8 d’abril al Teatre Capitolio

ALMÀSSERA

“CICLE DE DANSA”
13, 20 i 27 d’abril

ALBORAIA

“ESPAI D’INTERACCIÓ”, de Inna Oskolska

Fins al 28 de març

FOTOGRAFÍA

“ENTRE EL VERD I EL BLAU”, de Silvia García
PINTURA

GODELLA

“ABSTRACTUS”, del Grup Argo

Villa Eugenia

Del 9 de març al 10 d’abril

“DANZA”, de Paco Farinós
Del 10 al 28 d’abril

“ELS PORTALS DE VALÈNCIA”, de Germà Lloris
Del 13 d’abril al 14 de maig

“25 ANYS DE PINTURA REALISTA”,
de Mir Belenguer

Del 25 de maig al 16 de juny

TAVERNES

“CONCENTRACIÓ DE
COTXES CLÀSSICS”

6 de maig
De 10.00 a 14.00 hores
Parc Rei En Jaume

GODELLA

“GODEJAM GRAFFITI”

20 de maig
Carrer Escorxador

Festival de cultura
urbana

ALMÀSSERA

“FIRA DE LA XUFA”
4, 5 i 6 de maig

Amb tallers, tasts,
concerts i xerrades

ALFARA

“LLIURAMENT PREMI
SAMBORI COMARCAL”

21 d’abril
18.00 hores
Jardins Municipals

Amb l’actuació de
Marcel el Marcià

ALFARA

“TROBADA D’ESCOLES
EN VALENCIÀ”

22 d’abril

LA POBLA

“PORTES OBERTES
A LA BIBLIOTECA”

21 d’abril

Amb activitats 
envers la il·lustració

LA POBLA

“CONCENTRACIÓ
DE BOIXATERES”

27 d’abril

TAVERNES

“FIRA D’INTERCANVI
DEL LLIBRE”

21, i 22 d’abril
Plaça Germanies

LA POBLA

“MERCAT DE PASQUA”

29, 30 i 31 de març
Plaça de les Corts

Amb espectacle de
circ, tallers de 
reciclatge i ludoteca
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amb la col·laboració de

Narra en primera persona les
peripècies vitals d'una família

humil, de vençuts republicans, al
llarg dels anys difícils de la dicta-
dura franquista. Anna, la protago-

nista del relat
decideix, al tram
final de la vida,
trencar el silenci
i fer un exercici
de memòria,
confessional, per
contar al fill la
seua llarga i inú-
til lluita per so-
breviure.

NOVEL.LA
La bona lletra
Rafael Chirbes
LLETRA IMPRESA EDICIONS

L'Antàrtida. Una capa de gel de
quatre quilòmetres de gruix. A

sota, un lloc meravellós per a
viure. El Llac Vostok. En plena
crisi a la Vall del Llac, quan els ha-

bitants de l'in-
terior de la
Terra pensen
que el cel de gel
els caurà a so-
bre, Marta i els
seus amics han
trobat les pro-
ves que a l'exte-
rior també pot
haver-hi vida.

JUVENIL
Guardians del gel
Pep Castellano
EDICIONS DEL BULLENT

La cuina valenciana no l'hem de
considerar un receptari més o

menys peculiar, sinó una manifes-
tació cultural alimentària amb uns
procediments determinats de coc-
ció i l'ús d'uns ingredients parti-
culars acompanyat de l'exercici
d'una excel·lent i magnífica me-
mòria històrica gastronòmica. Un

passat de sa-
piència culinà-
ria mediterrània
és el basament
que ha fona-
mentat la cuina
valenciana.

GASTRONOMIA
Crònica de la vall i el mercat
Joan Iborra
EDITORIAL AFERS

Premi Marià Manent 2016,
l’obra és un esglaó més en

la singladura poètica i personal
de l’autora, veïna d’Alfara del Pa-
triarca; una obra concebuda com un cant universal
i de transició des del jo fins a la humanitat sen-
cera. La mirada de la poetessa fendeix incisiva
sobre la condició humana considerant que, darrere
de tots els entrebancs que es troben a la vida, l’és-
ser humà aconsegueix avançar. Posa els seus fo-

naments en la
sensibilitat i la
sensualitat, en
una veu lírica
sense cap disso-
nància. En cadas-
cun dels versos
hi ha una reflexió
sobre les possibi-
litats de transfor-
mar un món al-
ternatiu, qui sap
si millor, però que
almenys ens obri
el desig i l’anhel
d’aconseguir-ho.

POESIA
En el decréixer de la pluja
Maria Carme Arnau Orts
COSSETÀNIA EDICIONS

Presentació del llibre de poesia de Maria Carme
Arnau Orts, En el decréixer de la pluja (Cossetània),
Premi Marià Manent de Poesia 2016, amb l'autora,
Adriana Pujol i Rafael Vallbona, directors de la
col·lecció Font del Cargol, el passat 9 de febrer a la
llibreria Fan Set de València.

Llegim
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Assistim a una progressiva regres-
sió autoritària de l’Estat espanyol,
enfront de la qual la defensa dels
drets civils són un pilar fonamental
d’un projecte de societat més res-
pectuosa amb la pluralitat i més de-
mocràtica.
La gestió de la crisi (més enllà

de les seues causes) per part del
Govern espanyol ha estat realitzada
a través de polítiques que han in-
crementat les desigualtats (entre
persones amb treball i persones
sense treball; entre les persones
que viuen del seu treball, i les que
viuen de rendes del capital; entre
els adults integrats en la vida labo-
ral i els joves que esperen poder in-
tegrar-se; entre els homes i les do-
nes; entre els territoris fiscalment
discriminats –l’Arc Mediterrani- i els
que reben un finançament gene-
rós...). L’anomenada “austeritat” no
ha estat –no és- una política neutra:
afavoreix –encara més- a uns, i per-
judica –encara més- a uns altres.
La multiplicació de les desigual-

tats ha provocat un creixent descon-
tent social. Hem passat anys de mo-
bilitzacions contínues, que han
desgastat el vell bipartidisme que
no ha sabut –o volgut- trobar solu-
cions a les injustícies. I s’han multi-
plicat els conflictes territorials: la
suspensió de l’Estatut votat pel po-
ble de Catalunya va iniciar una di-
nàmica de continu ascens de l’in-

dependentisme català, mentre que
la falta d’un finançament just co-
mença a ser cada vegada més con-
testada en territoris tradicionalment
més conservadors –fins ara- com el
valencià.
Davant les expressions diverses

de descontent, la resposta dels po-
ders de l’Estat espanyol ha estat
coherent amb la gestió política de
la crisi: a una política multiplicadora
de les desigualtats li correspon l’ex-
tensió de la repressió com a res-
posta als descontents que aquella
provoca. Típic quan el que es vol és
insistir en aquelles polítiques que
provoquen injustícies, i no canviar-
les: es tracta d’atacar el malestar,

no la seua causa. Es tracta de fer
callar qui denuncia la injustícia.
Segurament l’expressió legal

més coneguda d’aquesta política és
l’anomenada “llei mordassa”: un
senzill augment de les multes i pos-
sibles penes per participació en ma-
nifestacions no autoritzades o en al-
tres tipus de mobilitzacions, com ara
concentracions. Però la cosa no ha
quedat en la “llei mordassa”: els úl-
tims mesos hem vist un no parar:
les condemnes a cantants per les
lletres de les seues cançons (3 anys
per una cançò que critica la monar-
quia!) o la censura d’una obra d’art
que denuncia l’existència de presos
polítics per part d’una fira d’art sub-
vencionada amb diners públics i
participada per institucions.
Davant d’això, Acció Cultural del

País Valencià (ACPV) entén que la
defensa dels drets civils –que tants
anys i tantes lluites han costat de
guanyar- han de ser una de les pe-
dres angulars de qualsevol projecte
democràtic de societat, alternatiu al
model de les desigualtats i les in-
justícies que se’ns vol imposar, tot
aprofitant el context de crisi.
Això significa un treball de mo-

bilització i també de denúncia, que
evite la normalització de la concul-
cació progressiva de drets. I, en
aquest sentit, la derogació de la “llei
mordassa” hauria de ser un objectiu
primer i urgent. 

Contracorrent

La defensa dels drets civils davant la
regressió autoritària de l’estat espanyol

tONI GISBErt
SECrEtArI D’ACCIó CUltUrAl DEl PAíS VAlENCIà

J.
 P
ra
ts

«lA DEfENSA DElS
DrEtS CIVIlS HAN

DE SEr UNA DE
lES PEDrES ANGU-
lArS DE qUAlSE-

VOl PrOjECtE
DEMOCràtIC DE
SOCIEtAt, AltEr-
NAtIU Al MODEl

DE lES DESIGUAl-
tAtS I lES INjUStí-

CIES qUE SE’NS
VOl IMPOSAr»
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una beca o ajuda

Un de cada tres

Creiem en el valor de les persones, per això pots comptar amb les nostres Beques si ho 
necessites. Un de cada tres dels nostres estudiants rep ajudes. Ens agrada diferenciar-nos per ser 
la institució privada que més recursos destina a Beques i Ajudes a Espanya. 

En això tenim el valor de ser els número u.

Estudis de Grau i Postgrau: Arquitectura · Ciències de la Salut · Comunicació
Dret i Polítiques · Disseny · Educació · Empresa i Màrqueting · Gastronomia · Veterinària
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