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L’amfitriona

La vida està embastada amb pre-
ceptes que governen les nostres ac-
cions i pensaments. Funcionem bé,
en la major part de les ocasions,
amb tot un seguit de rutines que ens
faciliten passar els dies sense gai-
rebé qüestionar-nos quin és el pa-
per que desenvolupem dins la so-
cietat o dins de nosaltres mateixos.
Solem fer el que hem de fer seguint
estructures predeterminades que
sobrevolen pel col·lectiu imaginari,
i fins i tot la intuïció es doblega da-
vant la voluntat invisible de l’hàlit
tebi de l’ordre que ens regeix. 
De vegades eixes estructures rí-

gides trontollen i amenacen amb
desplomar-se damunt nostre, i uti-
litzem una quantitat d’energia des-
mesurada per sostindre els ferros
de la inseguretat, per fer que tot
torne a ser com sempre. Però, qui
defineix, més enllà dels paràmetres
extrems de la bondat i la maldat, el
que està bé i el que està mal? I si
en compte de suportar el pes de les
estructures, tractàrem de canviar la
forma en què estan construïdes i la
duresa dels seus materials?
Ací radica la diferència entre fer

i crear. Únicament, en la mirada
amb què llegim el món. Podem fer
versos, escultures, ciutats. Podem
fer cultura, en el sentit més ample
de la paraula. Però també podem
anar més enllà, eixamplar els punts
de vista predefinits i crear nous llen-
guatges, aportar coses noves que
ens facen aprendre i evolucionar, i

traslladar-les a la societat en forma
d’expressió artística i de convivèn-
cia veïnal. En forma de llibertat.
Per aconseguir-ho hem de man-

tindre la consciència activa, buscar
noves maneres de sentir l’existència
i treballar un pensament crític que
servisca per a construir. Per a crear.
Des del punt de vista de l’especta-
dor, hem de fer un esforç per apro-
fitar les experiències culturals que
s’oferixen als pobles de l’Horta
Nord; destriar les nostres preferèn-
cies i obrir la mirada a les noves for-
mes que adopta la cultura. Hem
d’assistir als espectacles sent una
part activa, conscient i disposada a
aprendre del que se’ns mostra.  
Tanquem el primer any d’Espai

Carraixet amb aquesta edició d’hi-
vern, amb la satisfacció de saber
que molts de vosaltres heu assabo-
rit les nostres pàgines, que heu po-
gut conéixer la gran activitat cultu-
ral, la qualitat de les creacions
artístiques, la riquesa del nostre pai-
satge i el valor de les tradicions prò-
pies a través de la nostra mirada.
Això ens motiva a seguir treballant
per descobrir nous camins relacio-
nats amb la cultura de proximitat
mitjançant continguts de qualitat.
Us animem modificar les estructu-
res preestablertes, a alimentar el
pensament crític, a contemplar cada
instant, cada obra d’art o cada fun-
ció teatral amb profunda passió.
Perquè l’única certesa que tenim és
que ara estem vius. Aprofitem-ho.

Estructures
núria garcia
dirEctora d’EsPai carraiXEt
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Indagar sobre els poetes de l’Horta
Nord és com endinsar-se  en metà-
fores que  ens són imprescindibles.
Les metàfores representen la com-
binació de sentir i imaginar i ens
permeten observar aquest món que
ens envolta i que té molt a veure
amb allò que hem viscut. Per tant,
viure a l’Horta Nord, escriure en va-
lencià i escriure poesia implica ha-
ver viscut a un mateix entorn, sense
obviar que cada poemari duu dar-
rere la percepció de l’autor sobre
qualsevol fet poètic. Els poetes,
amb la seua poesia, ens fa partícips
d’un diàleg en evolució contínua,
que cal escoltar, perquè expressa el
nostre passat, el nostre present i
possiblement donaran veu al nostre
futur. 
Alguns dies m’he reunit amb els

poetes i els he preguntat sobre els
motius que els han dut a escriure.
Quasi tots ells coincideixen en la
resposta: s’escriu per una necessi-
tat d’expressar allò que sents. Quan
m’he interrogat a mi mateixa sem-
pre m’he dit que escric amb la in-
tenció de provocar al lector. He co-
incidit amb ells durant anys, he
observat les seues trajectòries, hem
participat en antologies, revistes i
projectes culturals. Sense haver de
pensar molt em venen al cap noms
de poetes en exercici com els de  Vi-
cent Penya, Mercè Claramunt, Ma-

nel Alonso, Alfons Navarret, Jaume
Pérez Montaner, Isabel Robles,
Eduard Marco, Vicent Alonso, He-
mini Pérez, Eduard Ramírez, Josep
Antoni Cano, Rafa V. Arnal, Agustí
Hernández, Miquel Pérez, Maria
Josepa Montagut, Pau Sif, per citar
alguns que he llegit amb més pro-
funditat, trobant innovació, aposta
personal i arriscada, i qualitat.
El que em propose ací és inten-

tar clarificar com i perquè la poesia
actual a l’Horta Nord, sobre tenir
tants poetes, no té la projecció social
i el prestigi que hauria de tenir. És
cada vegada més complicat man-
tenir un equilibri entre creació i co-
municació per la manca de plata-
formes de contacte amb el lector.
No hi ha mitjans que segueixen les
novetats literàries dels poetes, que
assenyalen les tendències, les in-

fluències o línies creatives que es-
tan aportant d’una manera crítica i
reflexiva.  
Reivindique, doncs, no sols que

hi haja la possibilitat de donar a co-
néixer els poetes, sinó més bé, que
hi haja espais de reflexió, d’encon-
tre. La poesia pot anar més enllà,
en la mesura que provoca lectures,
discursos reflexius, espais de de-
bat... i és obvi que en aquest mo-
ment no hi ha plataformes on els
lectors i els autors confluesquen.
Necessitem crear-les. És cert que
algunes biblioteques o associacions
comencen a tenir club de lectura, i
és un pas endavant, però no és su-
ficient.
Si estimen la poesia, s’han de ge-

nerar expectatives de recepció;
sense espais per a valorar i estimu-
lar els autors, estem conscientment
o inconscientment negant la seua
dimensió cultural i, sense adonar-
nos, afavorim que els poetes que
van sorgint s’allunyen del debat. De
fet, han proliferat els poetes en les
xarxes socials. És una plataforma
de comunicació i pot ser vàlida, però
considere que de moment no és l’a-
dient, ja que trobe un públic que es
limita a donar copets a l’esquena.
Per aquest motiu, tenim un repte al
davant i no podem obviar-lo. És ne-
cessari que entre tots i totes el fem
possible.

La convidada
maria carmE arnau i orts

PoEtEssa

«Els PoEtEs,
amb la sEua 
PoEsia, Ens 

fan PartíciPs
d’un diàlEg
En Evolució

contínua quE
cal Escoltar»

d’encontre



Durant la Guerra d’Espanya (1936-
39) el País Valencià patí inten-

sos atacs de l’aviació, especialment
de les “paves” italianes. Avionetes
Savoia 79 i 81 amb una tona de càr-
rega explosiva que brunzien com la
gola d’un titot gegant. Els recomptes
actuals parlen de 1.500 morts cau-
sats per aquells bombardejos. El fe-
brer del 2017 el consistori del cap i
casal celebrà un acte de desgreuge
a les víctimes, i allí l’ambaixador ita-
lià Stefano Sannino reconegué que
les agressions militars contra la po-
blació civil “són actes abominables i

inexcusables”. El de-sastre d’aquell
conflicte s’agreujà amb la repressió
franquista, que segons l’historiador
Pelai Pagès, “tractava de fer taula
rasa de la història, (...) una mena de
‘refundació’ històrica (...) en la qual
es combinava el retorn al tradicio-
nalisme més ranci amb la negació
dels valors democràtics i la pràctica
del terror”. Per l’expressió brutal i
sintètica d’aquesta estratègia, recor-
dem al coronel Gavilán, governador
civil de Burgos des del 18 de juliol
del 1936, quan deia que calia “echar
al carajo toda esta monserga de de-

rechos del hombre, humanitarismo,
filantropía y demás tópicos masóni-
cos”.

Per a protegir a la població es van
construir 258 refugis antiaeris. En-
cara que falta un catàleg complet en
la nostra comarca, Montcada en té
dos localitzats, un en el carrer Xàtiva
i un altre enfront del Musical. També
queda memòria d’un al costat de l’es-
cola Sant Jaume i un altre en el car-
rer Barreres, antic Correus, prop de
l’ajuntament de llavors. D’altra
banda, trobem construccions sub-
terrànies a Massarrojos i Rocafort,
que seran habilitades el 2019 per a
visites ciutadanes.

A Rocafort s’hi construïren tres
refugis, un amb accés en l’escala de
plaça Espanya; el segon, que n’era el
més gran, des del bar Rosaleda fins
a la caserna, amb capacitat per a 900
persones; i el tercer, baix de la Llot-
geta, que ara serà condicionat per a
ser visitat. El cronista Juan Pérez
Navarro explica que el passadís que
circula sota la Llotgeta està excavat
directament en la roca calcària, en
alguns punts reforçat per atovó mas-

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntaments de Rocafort i Massarrojos
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sís, i el va fer un pedrapiquer de Mas-
sarrojos: “El Consell Municipal sol·li-
cita a Vicente Caballer de Godella
100 quilos de pólvora, dos paquets
de dinamita i una caixa de pistons
per a les necessitats dels obrers per
a construir refugis. És l’agutzil Lo-
renzo Lluna Giner qui arreplega la
mercaderia de l’Expenedor d’Explo-
sius de Burjassot”. Al gener del 38
demanaven a la companyia Volta el
subministrament elèctric gratuït per
a la il·luminació interior.

El projecte de restauració con-
templa la reobertura de les tres ei-
xides originals, tornar a posar en ús
els respiradors que milloren la ven-
tilació del conjunt i complementen
la visió del refugi com a lloc d’estada.
Quedaran diferenciades les noves
actuacions, com ara escales d’accés
i protecció amb malles metàl·liques
en els punts més febles del recorre-
gut, dels elements originals recupe-
rats. També s’hi facilitarà els pas
dels visitants amb planxes d’acer so-
bre el sòl original de terra. El projecte
segueix criteris de respecte i segu-
retat, a més d’informatius per a la
població actual.

Per la seua banda, el refugi de
Massarrojos té 125 metres de longi-
tud i una amplària mitjana de 2 me-
tres, amb accessos des del carrer Be-

net Bosch i la plaça de El Soñador, i
transcorre a 10 metres de profundi-
tat. Les obres van començar el 21 de
maig de 1938 i s’interromperen el 23
de març de 1939. Les van començar
obrers de Massarrojos i Montcada i
posteriorment s’hi sumaren a la
faena treballadors vinguts del nord
d’Espanya. A diferència del de Ro-
cafort, s’hi aprecien elements d’un
rudimentari confort per a les esta-
des que es podrien allargar durant
hores, com els banquets lluïts, la sala
d’infermeria, la de màquines i el
bany. El final de la guerra deixà in-
acabat el túnel cap a l’estació, i
també és evident en el revestiment,
de maons de la primera etapa i de

rajoles en la segona. Perquè fins al
1953, quan el règim franquista s’in-
tegra entre els aliats dels EUA, la De-
fensa Pasiva i l’Ajuntament conti-
nuaren el manteniment del refugi.
Per si de cas. L’actual alcalde de
Massarrojos, Carles Verdeguer i Mo-
lins, pretén “posar-lo en valor, recu-
perant part del nostre patrimoni
amb l’objectiu de fer-lo visitable i
crear un espai amb altres possibili-
tats. És important la recuperació de
la memòria històrica per a fonamen-
tar una societat més democràtica”.
D’altra part, l’alcalde de Rocafort,
Víctor Jiménez, afig que el patrimoni
“ha d’integrar la memòria del pati-
ment de les persones que ens han
precedit, per fer-nos més conscients
del valor de la convivència des de la
nostra pluralitat”.

Els discursos de l’odi exploten les
ignoràncies, mentre que l’empatia
s’alimenta de la compassió i la me-
mòria. Caminar la foscor humida
d’aquests túnels ens ajuda a imagi-
nar el patiment. El del nostre veïnat
huitanta anys arrere i el de tants al-
tres llocs del món a hores d’ara. I
com una remor a cau d’orella tornen
els versos de Jaume Pérez Monta-
ner: “Qui no ha sentit la fredor de la
desfeta / no podrà dir-se humà”.
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Carles Verdeguer, alcalde
de Massarrojos, al refugi
recuperat de la població



El sentiment de satisfacció i de
pertinença dels veïns del barri

es pot intuir en quan agafes els in-
tricats camins de l’horta en direcció
a Roca Cuiper, però es constata quan
converses amb ells i observes amb
atenció els seus gestos i parlar. Ales-
hores saps amb certesa que hi estàs
a un lloc amb caràcter propi. Xafar
els curts carrers de Roca Cuiper és
sentir la pau d’un temps que s’ha de-
tingut entre un costat i l’altre del car-
rer principal. D’una banda, l’horta, i
d’altra, el mar, un itinerari que et di-
buixa el propi paisatge i et convida

a mirar l’horitzó seguint els bancals
que s’estrenyen fins a confondre’s
amb el blau. Aquest xicotet racó de
terra ens remet ineludiblement a la
forma de viure dels seus habitants,
que perviu com un refugi arrelat a
l’horta que els envolta.

Els barris de Roca i Cuiper estan
separats entre si per vora 100 me-
tres, coincidents amb el límit dels
termes municipals de Meliana i Fo-
ios, als que hi pertanyen respecti-
vament; però és sols una separació
política, perquè compartir carrer,
festes patronals i parròquia (la de
Nostra Senyora de la Misericòrdia)
els manté cohesionats més enllà de
cap frontera. 

Diuen que cal gaudir el camí tant
o més que del destí. Roca Cuiper es
troba tan integrat a l’entorn que
camp i barri s’entrellacen: en girar
qualsevol cantó pots perdre’t ser-
pentejant entre séquies i melonars,
on es cultiven des de 1940 -ni més
ni menys- que els d’Oro Cuiper, au-
tèntica mel per al paladar. Però no
cal retrocedir tant per a poder jugar
entre camps de cebes tendres, car-
xoferes, tarongers, carros i cavalls,
perquè al barri la forma de vida ro-
man quasi intacta. Un fet destacable
considerant que no és un lloc aïllat
(amb estació de rodalies de Renfe i

a un pas de València, de les platges
i de la V-21). 

Al voltant del nucli urbà, els
camps de conreu formen un gran
rebost que fa senzilla l’alimentació
saludable, lluny dels processats de
les grans superfícies: a l’abast de la
teua mà pots fer la teua collita di-
rectament del camp. Un luxe al qual
no renuncien ni les persones visi-
tants ni el veïnat, i que és l’orgull
dels restaurants de la zona.

Aquest innegable potencial gas-
tronòmic lligat a l'horta es materia-
litza als carrers de Roca Cuiper, ocu-
pats per establiments del prestigi de
Ca Pepico o Ca Xoret.

Ca Pepico -ara dirigit per Pep i
Ana, fills de Pepico- fa menjars des
de fa prop d'un segle, i ara està con-
solidat com un referent gastronòmic

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Victoria Latorre

És Parada
obligada El

mErcat dE la
tErra al casó

dE roca, dE
ProductEs

Ecològics i dE
ProXimitat

ROCA CUIPER
Paradís i mirall de l’Horta

Betlem de Roca
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i enològic a tota València, des d’un
punt de vista continuista respecte
del que el seu pare cuinava.

Ca Xoret és un motor indiscutible
del barri, conduït per les mans de
Xoret (Melxor) i Conxa, qui tingueren
clar des dels inicis el que volien: una
casa al costat del camp que apostara
per la cuina valenciana, amb espe-
cial cura en els esmorzars i els ar-
rossos. 

La història de Ca Xoret està lli-
gada a un dels llocs més emblemà-
tics del nucli, el betlem tradicional
de Roca, que ha difós el nom del
barri per tot arreu des del seu nai-
xement, el 1990. En arribar l’estiu,
tota la família i entorn de Melxor Al-
mela Lagarda col·laborava, aprenia
i creixia al mateix temps que ho feia
el seu monument, que abans es
muntava a Ca Xoret, i ara enfront.
"Van augmentar tant les visites que
en 2005 ens vam traslladar a l’actual
ubicació", explica Conxa, cuinera i
copropietària a Ca Xoret, i betle-
mista.

Com a particularitat, el pessebre
també recrea el passatge popular de
l'Olla de Nadal, on es retrata a una
família valenciana del segle passat,
amb una barraca, una sénia i una
xicoteta horta.

Parada obligada és també el Mer-

cat de la Terra al Casó de Roca, on
podem adquirir productes agrope-
cuaris, ecològics i de proximitat, grà-
cies a una iniciativa de l'Associació
de Veïns de Roca Cuiper i la regido-
ria d'Agricultura de l'Ajuntament de
Meliana. Un mercat quinzenal sin-
gular on pots gaudir d’un banc de
llibres o degustar esmorzars típics.
És un dels projectes que destaquen

des de l’Associació de Veïns del barri
dins de les polítiques de dinamitza-
ció cultural i comercial impulsades.
Perquè, tot i que la tranquil·litat, el
saber fer i el bon viure són valors
essencials, els veïns han trobat a fal-
tar-hi més joventut. Per sort, la pro-
tecció de l’horta ha mantingut a rat-
lla la nova construcció i fins ara no
hi havia cases i alqueries en venda.
L’arribada de nous veïns fa més ne-
cessàries que mai aquestes accions
que estan contribuint a fer que la vi-
talitat del barri vaja en augment.
Perquè davant la despersonalització
dominant, el barri Roca Cuiper ha
esdevingut per la seua autenticitat
i estil de vida en un paradís acces-
sible, on retrobar i viure la terra i els
orígens. g
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Ca Xoret ha sigut escollit com
el millor restaurant de l’Horta
pel programa “Cartes en Joc”
d’À Punt, on competia amb
un clàssic, La lluna de Valèn-
cia d’Alboraia, i amb la més
recent proposta del Tast, a
Montcada.

Melxor Almela Lagarda,
propietari de Ca Xoret 
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mEliana EXhibEiX als sEus carrErs EsculturEs 
d’imPortants artistEs locals, PEcEs quE formEn Part dEl 
PaisatgE urbà dEl PoblE. PròXimamEnt s’instal·larà a la

PlaÇa 1 dE maig l’obra ‘bosc’ dE josÉ antonio orts
REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA Alamida

La forma i volum dels cotxes, l’al-
tura i estil arquitectònic dels

edificis, els materials de construc-
ció o els arbres i plantes ornamen-
tals: els elements del paisatge urbà
canvien atenent a modes i prefe-
rències, traent partit a l’evolució de
la tecnologia o ajustant-se a la con-
juntura econòmica. Les novetats
desplacen i conviuen amb ele-
ments més antics i fan que pobles i
ciutats canvien fins al punt que de
vegades costa esforç reconéixer es-
pais pròxims en fotografies amb
certa llunyania temporal.

Els intents de millora de l’espai
urbà, amb més o menys èxit, són
constants; els mètodes emprats,
molt diversos. De tant en tant sor-
geixen elements admirables estè-
ticament o que inviten a pensar i
que converteixen l’exterior en una
mena de galeria oberta. Meliana,
poble d’art i horta, ha apostat, entre
d’altres, per l’escultura als carrers.
Algunes places exhibeixen amb or-
gull peces d’artistes locals com Jo-
sep Maria Rausell Montañana i el
seu fill, Josep Rausell Sanchis, Juli

Benlloch, Manolo Adsuara, o Paco
Corell. “S’intenta que la gent gau-
disca de les obres dels artistes de
Meliana mentre passeja”, explica Pi-
lar Rodríguez, tècnica de l’Institut
Municipal de Cultura (IMC). “No és
necessari que les escultures esti-
guen en llocs tancats, poden formar
part del paisatge urbà”, afegeix. Per
als veïns i veïnes és tot un honor
que la via pública servisca com a
expositor i per als visitants és un
important atractiu.

PEÇa d’avantguarda
La mostra d’escultures al carrer de
Meliana es complementarà molt
prompte amb una peça d’avantgu-
arda de l’artista plàstic, escultor i
músic Jóse Antonio Orts. Assoli-
ments com l’exposició individual
“Doble Ostinato” a l’IVAM de Valèn-
cia l’any 1997, l’encàrrec del Minis-
teri de Cultura de crear l’obra com-
memorativa del XX aniversari de
l’Auditori Nacional en 2010, rebre en
dues ocasions la comanda de re-
alitzar instal·lacions sonores al Do-
naueschinger Musiktage -el festival

de música d’avantguarda més im-
portant d’Europa-, convertir-se en
el primer estranger que aconsegu-
eix el prestigiós Premi Alemany
d’Art Sonor en 2004 o que Deut-
schlandradio Kultur, emissora del
mateix país, li dedicara el 2016 un
monogràfic d’una hora, el conver-
teixen en un creador amb una
enorme projecció internacional.

La seua obra “Bosc” s’instal·larà
de manera permanent a la plaça de
l’1 de Maig, previsiblement a prin-
cipis d’any. L’artífex la defineix com
una “escultura sonora, fotosensible
i autònoma” i està formada per di-
versos pals, cadascun dels quals
disposa d’un panell solar que
apunta al cel i un altre detector de
llum orientat al terra. L’energia solar
alimenta l’obra, que emet sons de
percussió amb una intensitat que
depén de la llum que rep del firma-
ment; el ritme el determina la llum
reflectida al paviment. L’escultura
es va dissenyar tenint en compte
la plaça que l’acollirà i no resta es-
pai als vianants, ja que poden pas-
sejar entre els posts. La immersió

Carrers de

MUSEU

HIVERN 2018
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en la peça és, de fet, un dels seus
atractius. “Vull que el visitant refle-
xione sobre l’entorn natural, espe-
cialment, sobre els ritmes de la na-
tura, que els confronte amb els seus
propis”, explica l’autor. Orts afirma
que es tracta d’una creació molt
avançada, inclús en la seua produc-
ció. “Aquesta és la millor obra que
puc fer en aquests moments”,
afirma.

Una altra escultura contempo-
rània present a Meliana és “M”, de
Paco Corell, una imponent peça que
dona la benvinguda al municipi per
la part sud. “No és fàcil d’interpretar,
però les persones amb certa sensi-
bilitat sí que veuen que representa
la lletra M”, comenta el creador. “Les
persones en general entenen la fi-

guració, l’abstracció costa, però
hauríem d’acostumar-nos a ella”,
opina. Com l’anterior, Paco Corell
també convida a la reflexió. “Molta
gent no sap què és aquesta escul-
tura, però em dona igual, ja que el
que importa és que s’ho pregunte
quan la veu”. 

L’any 2018, l’IMC va centrar part
de la seua feina a aconseguir el re-
coneixement del seu fons artístic
com a col·lecció museogràfica per
part de la Conselleria de Cultura i a
promoure les visites al Rausell, cen-
tre cultural on s’exhibeix una bona
mostra de les obres. Durant el 2019
tenen previst emprendre la dina-
mització de les escultures al carrer
amb la planificació d’un itinerari
que incloga també el Rausell, la re-
visió de l’estat de conservació de
les peces o la creació d’elements in-
formatius. 

Contemplar els treballs de què
disposa Meliana permet fer un re-
corregut per l’evolució de l’art va-
lencià recent en el qual les escul-
tures instal·lades a places i vials
constitueixen una part molt impor-
tant. Són peces que no només for-
men part del paisatge urbà, sinó que
també constitueixen el relat de la
història artística d’aquesta localitat
de l’Horta Nord. g
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Maqueta de l’obra ‘Bosc’, de J. A. Orts, 
que s’instal·larà pròximament a Meliana

Escultura ‘M’
de Paco Corell

‘Aurora boreal’
de Juli Benlloch Casares

‘Ausiàs March’
de Josep Rausell Sanchis



Una cançó amb toc medieval, un
reggae o una rumba són alguns

dels múltiples ritmes o melodies
que podrem trobar en Versos que
canten i ballen. Es tracta d’un lli-
bre-CD compost per un total de ca-
torze poemes musicats i cantats pel
Cor dels Menuts de Bonrepòs i Mi-
rambell. Sens dubte, un repte per al
seu principal promotor, Vicent Ros,
director de la formació, que fa quasi
dos anys es va  plantejar convertir
en cantates algunes poesies i que
ha comptat amb la col·laboració de
la directora del cor infantil, Victòria
Ros, qui també ha realitzat la seua
aportació. Segons el mateix Ros, va
ser un procés complex: “Vaig co-
mentar la idea a Victòria, vaig co-

mençar a buscar poesies que foren
idònies i vaig descobrir l'autora Fina
Girbes i el seu llibre Versos que van
i vénen. Vaig decidir posar-li mú-
sica a algunes d'eixes poesies i li
vaig traslladar a la poetessa la ini-
ciativa, que per a la meua sorpresa
va ser molt ben acollida per la seua
part”. Amb eixe primer pas donat va
anar naixent a poc a poc un projecte
que ha comptat amb el recolzament
de l'editorial Bromera i que fa pocs
dies que acaba de veure la llum.

Entre les cançons que faran ba-
llar a xicotets i majors trobem títols
tan suggeridors com “M’encanta
viatjar”, “El vaixell pirata” o “Pobres
Sabates”. Els encarregats de posar
veu als poemes han sigut al voltant
d'una trentena de xiquets i xiquetes
del Cor dels Menuts de Bonrepòs i
Mirambell, que van passar per l'es-
tudi de gravació entre juliol i setem-
bre del 2017 i que ara, per fi, han vist
el producte final del seu treball con-
vertit en realitat.

Vicent Ros confia que el projecte
siga ben acollit per les escoles de
música i els centres educatius de
parla valenciana: “S’ha editat en for-
mat llibre-CD, amb els temes can-
tats i en playback, de manera que
si el professorat d'alguna escola co-
ral o dels centres d’infantil i primà-
ria volen dur a terme el projecte
amb l’alumnat,  podran fer-ho. A
més, els poemes es presenten amb
les partitures de les notes musica-
des". 

La guinda a la iniciativa, que ha
eixit al carrer al preu de 20 euros i
que pot adquirir-se a través de la
web de Bromera, així com en llibre-
ries i grans superfícies, l'ha posada
l'il·lustrador Pere Puig, que acom-
panya amb els seus dibuixos cada
un dels catorze poemes musicats.

El passat 14 de desembre va tin-
dre lloc la presentació a Algemesí i
a principi del 2019 es durà a terme
a Bonrepòs i Mirambell. Per a Vi-
cent Ros ha sigut un gran repte.
“S’està animant la creació musical

ESPAI12 Sonor
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CANTEN I BALLEN
Els versos
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a Bonrepòs i Mirambell

Cor dels Menuts



per a xiquets i xiquetes amb grups
com Ramonets o Dani Miquel, i nos-
altres vérem que també podíem fer
alguna cosa que isquera del nostre
poble. Ara la idea és continuar, po-
der traure un segon volum i anar
musicant poetes de la nostra terra".

un cor amb història
En l'actualitat el cor es dividix per
edats comptant amb el Cor dels Me-
nuts, format per xiquets d’entre cinc
i nou anys; el Cor Interlúdic, des
dels nou fins als quinze anys; i el
Cor Principal, des dels quinze en
avant sense límit d'edat. Però en els
seus inicis la formació va nàixer
amb un caràcter juvenil. D’ell no
sols formen i han format part els
xiquets i xiquetes de la localitat,
sinó també de municipis pròxims
com Carpesa o Almàssera. Tal com

explica el director, “es tracta de l'as-
sociació musical més antiga del
municipi. Començàrem amb assa-
jos en l'escola per part d'un grup de
xiquets, entre ells jo, fa ja unes tres
dècades. A poc a poc va anar crei-
xent i amb el temps decidirem for-
mar el Cor dels Menuts”. 

Cada divendres hi ha assajos,
més encara en estes dates, amb la
mirada posada en les celebracions
nadalenques. I és que ja és una cita
obligada a Bonrepòs i Mirambell el
seu concert en l'església, que en-
guany tindrà lloc el 21 desembre a
les 20.30 hores i on participaran els
prop de seixanta membres que con-
formen tot el Cor. 

En l'última dècada el grup de
majors ha anat canviant i adaptant-
se a les circumstàncies. Això no
obstant, assegura Vicent Ros, “no és

un cor a l'ús i treballem amb pro-
jectes molt innovadors, interpretant
cançons amb estils  molt variats”.
Un cor dinàmic que aconsegueix
que la gent que l’escolta s’anime a
cantar i a ballar. 

Vicent Ros i
Victòria Ros

g
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LA SIBIL·LA

Una de les tradicions més anti-
gues de les nostres terres és la

representació del Cant de la Sibil·la.
De fet, és tan antiga que costa de
resseguir-ne el rastre, que es re-
munta segles enrere i que ha patit
no pocs entrebancs fins a arribar
als nostres dies. Hom ha dit que,
dins de la tradició cristiana, és sant
Agustí (potser com a recurs literari,
potser per legitimar des de més en-
llà de l’àmbit estrictament cristià

l’adveniment del Crist) qui introdu-
eix la Sibil·la dins de l’imaginari re-
ligiós. En qualsevol cas, el ben cert
és que aquesta tradició, que es va
expandir ràpidament per bona part
dels territoris mediterranis cris-
tians, no té un naixement docu-
mentat i els seus creadors, proba-
blement membres d’algun
monestir, romanen en l’anonimat. 

Els documents més antics que
es conserven del Cant de la Sibil·la

són alguns fragments esparsos que
van pertànyer a l’abadia benedic-
tina de la ciutat francesa de Limo-
ges, dedicada a Sant Marcial, una
construcció que va romandre dem-
peus des del segle IX fins a les aca-
balles del segle XVIII. L’obra original
està escrita íntegrament en llatí i
té un caràcter gregorià, com era ha-
bitual en aquell temps per a les
composicions religioses. Però amb
la seua expansió i la bona accepta-
ció del públic la música va evolu-
cionar cap a la polifonia i el text
llatí cap a les llengües vulgars. No
debades, el Cant de la Sibil·la és una
de les primeres composicions poè-
tiques que es conserven en llengua
catalana. L’actual caràcter nada-
lenc, tot i que no forma part de la
tradició original, es va adaptar re-
lativament prompte pel contingut
del missatge de la Sibil·la: anuncia
el naixement del Messies i la vin-
guda imminent del dia del judici fi-
nal. 

Aquesta Sibil·la, que provenia de
la mitologia clàssica i representa el
paganisme ancestral, d’alguna
forma proveeix d’un caràcter uni-
versal la religió cristiana i la seua
figura central: reconeix el Messies
com a element alliberador univer-
sal i per tant atorga continuïtat i va-

REDACCIÓ Ivan Brull
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Mireia Marí interpreta
la Sibil·la a la representació

d’Alfara del Patriarca

d’Alfara



quíssim Cant de la Sibil·la. Més enllà de les represen-
tacions anuals en l’església de Sant Bertomeu del poble,
el mateix Cant de la Sibil·la s’ha representat en altres
indrets com ara Vinalesa, Montcada, València, Sant
Marcel·lí, el Museu Valencià d’Etnologia… I encara més,
Alfara era l’únic poble de l’Horta que el representava
l’any 2010, l’any que la UNESCO va declarar Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat el Cant de la
Sibil·la de Mallorca. Les representacions a la catedral
de València, per exemple, van començar l’any 2012. 

Amb la representació del Cant de la Sibil·la, Alfara
manté viva una tradició mil·lenària que ens deixa a les
portes de la nostra existència com a poble. I no és gens
fàcil de fer en aquest món globalitzat que tendeix a im-
portar tradicions alienes amb una facilitat sorprenent
i, moltes vegades, guiada per les motivacions més fútils.
L’art, la bellesa, la música han estat sempre lligats a la
vida dels valencians, que han sabut incloure aquests
valors en les seues celebracions i festivitats. En qual-
sevol cas, el poble d’Alfara va rebre el Cant de la Sibil·la
amb els braços oberts. I hom intueix que així serà per
molts anys.

15ESPAI CARRAIXET
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lor des de més enllà dels límits del cristianisme. 
Malgrat el caràcter popular que ja s’havia guanyat,

el Cant de la Sibil·la va patir un retrocés a partir del se-
gle XVI amb els canvis que va adoptar el Concili de
Trento. L’església, que desconfiava de la mínima ombra
de paganisme dins del culte religiós, va tractar de ban-
dejar qualsevol expressió no litúrgica de la vida reli-
giosa. Però, tot i els entrebancs i la pràctica desaparició
de molts dels llocs on feia segles que es representava,
el Cant de la Sibil·la va romandre viu en alguns indrets
on aquesta celebració estava molt arrelada en l’imagi-
nari popular, com fou el cas de Palma. A partir d’ales-
hores, i després d’un silenci moltes vegades centenari,
ací i allà, la recuperació del Cant de la Sibil·la ha sigut
una constant que, encara avui dia, continua. 

En aquest sentit, Alfara té l’honor de ser l’únic poble
de l’Horta que representa anualment aquesta tradició
antiquíssima que va ser habitual a la seu de València
durant l’edat mitjana. L’any 2005, la localitat s’unia a la
no molt extensa llista de pobles valencians que s’ha-
vien avingut a recuperar el Cant de la Sibil·la. Una ve-
gada més, s’aturava el llarg silenci d’aquesta tradició
que havia sigut ben coneguda pels valencians de
l’Horta segles enrere. La iniciativa, plenament alfarera,
va estar conformada per la coral Juan de Ribera i el
grup Bòbila. Per a dur-la a terme es va fer servir la mú-
sica que s’empra en la representació de Gandia, que va
recuperar el Cant de la Sibil·la l’any 1979 adaptant una
versió valenciana de l’obra que datava del segle XVI.
D’una altra banda, la dramatització i posada en escena
de la Sibil·la d’Alfara és obra de Josep Marí, actual re-
gidor de cultura de l’Ajuntament.

Aquest pas donat a la localitat ha fet possible que
una bona part de l’Horta haja pogut gaudir de l’anti-

Coral Juan de Ribera
durant la tradicional

posada en escena
del Cant de la Sibil·la
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El costum atàvic de mirar el cel, la
curiositat humana de voler veure

més enllà dels límits i de fer i de fer-
se preguntes. Les grans preguntes.
Qui no ha experimentat alguna ve-
gada el plaer ancestral de mirar les
estrelles? Qui no ha sentit la immen-
sitat de viure sota la llunyania titil·lant
de les velles constel·lacions? 

La curiositat innata dels humans
per desxifrar el món que els conté és
el motor d’iniciatives com l’Observa-
tori d’Albuixech. No és tan comú que
un poble de menys de 4000 habitants,
enclavat en la planúria de l’Horta,
tinga una associació astronòmica
que, en alguns moments, ha arribat a
superar el centenar de socis. Més en-
cara si aquesta societat té un caràcter

marcadament veïnal i resta a prop de
la capital, amb unes condicions lu-
míniques no del tot ideals per a l’ob-
servació del cel nocturn. En la seua
fundació, no hi havia cap organisme
darrere, cap interés especial més en-
llà del d’aprofundir en la bellesa i el
coneixement del món. 

La iniciativa de l’Observatori d’Al-
buixech comença a gestar-se l’any
1986. Un grup de veïns que compar-
tien l’afecció de contemplar les estre-
lles es van constituir com a societat
astronòmica. L’ajuntament els va ce-
dir la terrassa de la Casa de la Cultura
i allà dalt, a poc a poc, es va construir
la cúpula que contenia el telescopi i
es va dotar del material necessari per
a dur a terme les observacions. Era

una cúpula no mecanitzada, que ha-
via d’obrir-se a força de braços pels
membres de l’associació, la qual cosa
dificultava en certa mesura les op-
cions dels socis. 

Amb els anys, l’èmfasi inicial va
anar minvant fins que la societat as-
tronòmica es va dissoldre a la dècada
dels noranta i l’observatori es va que-
dar sol, encara intacte però amb un
futur incert. L’abandó que van patir
les instal·lacions a partir d’aleshores
i el conseqüent envelliment del ma-
terial després de més d’una dècada
en desús, feien poc viable la recupe-
ració del material de l’observatori. Tot
i així, hi va haver iniciatives, a títol
individual o per part d’associacions,
com ara l’Associació Valenciana d’As-
tronomia, que van mirar de recuperar
l’observatori, la cúpula del qual cons-
tituïa un reclam constant des de les
carreteres que cusen les anades i vin-
gudes a València. Ara, restava clar
que, sense la implicació de les entitats
públiques, poca cosa es podia fer per
a recuperar l’espai. 

Després d’un temps d’incertesa,
l’any 2016 l’ajuntament d’Albuixech
va aprovar una ajuda de 60.000 euros
per a possibilitar l’adequació de les
velles instal·lacions. Feia uns anys
que una nova fornada de veïns recol-
zaven ara els socis fundadors. Pen-
saven reprendre la passió per l’astro-
nomia i van recuperar la vella
societat. En total, a hores d’ara hi ha

d’Albuixech
EL CEL
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Visita a l’Observatori
d’un grup de veïns i
veïnes de Nàquera

REDACCIÓ Ivan Brull
FOTOGRAFIA Astro Albuixech



al voltant de vint persones implicades
amb un fort compromís vers aquesta
ciència. A la reconstrucció de l’obser-
vatori, cal afegir la donació del mate-
rial d’observació que va fer Vicent Pe-
ris, veí d’Albuixech i soci fundador de
l’associació. Una malaltia ocular l’ha-
via forçat a deixar la seua passió i va
decidir deixar al poble els seus ins-
truments. 

El resultat de tot plegat va ser la
inauguració del nou observatori el
mes de juliol d’enguany.  L’esdeveni-
ment va ser tot un èxit i es va fer amb
una vocació d’oferiment. D’oferiment
al poble, a la Mancomunitat, a l’Horta
Nord i, en general, a tots els potencials
amants de l’astronomia que no han
pogut o no han tingut l’oportunitat
d’introduir-se en aquest bell quefer. A
l’efecte, s’hi organitzen dies oberts al
públic i jornades perquè el neòfit i l’a-

feccionat puguen gaudir de les
instal·lacions i aprofitar-les. I cal dir
que fins ara l’observatori ha suscitat
un interés continuat: durant el mes
de novembre, tot i els núvols que ens
van atordir de pluja, l’observatori ce-
lebrava el miler de visitants. 

Les oportunitats que s’obren amb
aquesta iniciativa són enormes a tots
els nivells. Una bona part dels pobles
de l’Horta es poden veure beneficiats
i caldrà facilitar l’accés i les oportu-
nitats  que ofereix aquest recurs so-
bretot als centres escolars. Al remat,
l’astronomia és un element motiva-
dor important per a qualsevol tipus
d’alumnat i un coneixement bàsic de
la mateixa té aplicacions de sobres
conegudes. A més a més, la nostra
societat cada vegada més tecnificada,
mira el cel amb una nova ambició. La
Lluna, Mart, els telescopis espacials,

els exoplanetes habitables… L’univers,
cada vegada més, forma part de la
nostra realitat humana. I és un goig
saber que des del nostre territori, com
els vells savis d’antany, podem cuidar
de l’horta i mirar les estrelles. 

 

g
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Conjunció de la Lluna i Saturn captada
l’11 de novembre pel telescopi refractor
de 120mm de l’Observatori d’Albuixech
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“Màgia amb lletres que flueix.
Por, amor, plor. Tan real com

la vida, tan fantàstic com somniar,
tan divers com la gent (...)”. Són ver-
sos del poema 'El llibre', obra d'un
alumne de 6é de primària del CEIP
Pare Jofré del Puig. Este mes, el poble
ha inaugurat el seu Passeig Poètic a
la muntanya de Santa Bàrbara. La
iniciativa, dins de les activitats de
Ciutat Lectora que promou la regido-

ria de Cultura, exposa a l'aire lliure
obres escrites pels alumnes dels cen-
tres educatius. Este passeig és un es-
pai permanent de poesia a la mun-
tanya ideada pels més joves del
poble, un recorregut en el qual gaudir
de la natura i les lletres que comença
al carrer del poeta Ausiàs March i fi-
nalitza a l'ermita de Santa Bàrbara.

El Centre Cultural La Marina del
Puig va acollir el passat mes d'octu-
bre la I Trobada de Ciutats Lectores,
on el municipi va rebre el Premi d’Ex-
periències de Foment Lector pel pro-
jecte "El Puig recomana... un llibre".
A més a més, la trobada va comptar
amb ponències i intercanvis d'expe-
riències de biblioteques de diferents
municipis de les comarques valen-
cianes.

Ciutat Lectora és un projecte de
la Fundació pel Llibre i la Lectura
(FULL) amb el suport de la Diputació
de València. El programa ofereix als
pobles un acompanyament de quatre
anys per a la implementació estra-
tègica i planificada d’accions muni-
cipals de motivació lectora per a tota
la població. És una manera d'impul-
sar el teixit social: el veïnat es troba i

es relaciona al voltant de la lectura i
de la cultura. 

“La iniciativa naix de la ciutadania
perquè posa en contacte gent del
mateix poble. El motor són les per-
sones que formen el Consell Muni-
cipal i que participen de les activi-
tats”, explica Teresa Val, repre-
sentant de FULL. El Consell Munici-
pal de cada poble està format per ve-
ïns, entitats i associacions cíviques
interessades en la lectura, a més dels
centres educatius, les AMPA o la bi-
blioteca, coordinats per l'Ajuntament.
“És important que les persones que
participen estiguen il·lusionades
amb el projecte perquè aporten el seu
treball i el seu temps d'una manera
desinteressada”, explica Val.

Ciutat Lectora és un programa
que, de moment, es desenvolupa a
vuit municipis del País Valencià (El
Puig, Alberic, Bocairent, Corbera, L'Al-
cúdia, Marines, Paiporta, Utiel i Xe-
raco) i que a poc a poc va sumant
més adhesions. “Volem impulsar la
lectura a llarg termini, fomentar un

REDACCIÓ Jorge Pérez
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Inauguració del
Passeig Poètic
a la muntanya 
de Santa Bàrbara
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EL PUIG
Territori lector

El PoblE ha comPlit un any com a 
mEmbrE dE la XarXa dE ciutats lEctorEs
quE Promou la fundació PEl llibrE i la 

lEctura (full). Es rEalitzEn activitats dE
fomEnt lEctor quE tambÉ ajudEn a
afErmar la Programació cultural

i la ParticiPació dEl vEïnat



hàbit permanent en la població”, afir-
men des de FULL.

El projecte busca promoure el lli-
bre, la lectura i la participació des del
territori, basant-se en el treball en
xarxa i involucrant tots els agents
de les diverses poblacions. Impulsar
el valor la lectura i l’escriptura com a

forma d’ampliar la visió del món i
com a via d’accés al coneixement,
d’oci i de socialització.

Marc Oriola, regidor de Cultura del
Puig, explica que la trobada de Ciu-
tats Lectores va ser una oportunitat
interessant de conéixer experiències
d'altres pobles. “Per exemple, ara vo-

lem impulsar la biblioteca, que siga
un lloc on realitzar més activitats”,
apunta.

El Puig ha complit un any com a
part de la xarxa de Ciutat Lectora.
Durant este temps, el poble ha realit-
zat activitats de foment lector que
també han ajudat a afermar la seua
programació cultural. En este sentit,
del 13 al 16 de desembre tingué lloc
la vuitena edició del festival Guten-
berg, una iniciativa municipal amb
presentacions de llibres, música i
teatre per a difondre el món del llibre
i la lectura. Enguany el programa ha
guardonat la llibreria Punto Coma
per la seua important aportació cul-
tural a la població. També dins de
Ciutat Lectora, el poble ha convocat
una nova edició dels premis literaris
Conte i Dragó i ha celebrat la set-
mana del llibre amb diferents activi-
tats. 

“Tota la nostra programació ha de
tindre un sentit, que la gent participe
perquè li agrada. Ha de ser transver-
sal i servir de connexió perquè el po-
ble es relacione”, afirma Oriola. Les
persones interessades a ser mem-
bres del Consell de Lectura del Puig
poden apuntar-se a la Biblioteca o al
Centre Cultural La Marina.

19ESPAI CARRAIXET
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El I Premi Internacional de
Novel·la Gràfica de La Pobla de

Farnals naix amb l'objectiu, ni més
ni menys, de posicionar la localitat
dins de l'àmbit literari i artístic en
l'àmbit internacional i promoure la
il·lustració i l'escriptura. Per primera
volta al municipi, i també a la resta
de la comarca, ha tingut lloc un con-
curs d'aquesta envergadura. El
premi, organitzat per l'Associació
per a la Promoció i Desenvolupa-
ment del Col·lectiu Platja Pobla de
Farnals (APYDEC) en col·laboració
amb l'Ajuntament, té vocació de
llarga trajectòria (les bases de la se-
gona edició es publicaran al mes de
febrer aproximadament) i vol pro-
moure la creació artística i literària
des de la perspectiva del còmic, que
compta amb certa tradició al nostre
territori. En aquest sentit, des de la
regidoria de Turisme de l'Ajunta-
ment de La Pobla de Farnals han ex-
pressat la seua satisfacció perquè el
premi haja tingut el ressò interna-
cional que es pretenia, dins d'una
iniciativa cultural però amb el ves-
sant irrenunciable de la difusió in-
ternacional del poble, més enllà de
la imatge de platja estiuenca de la
qual gaudeix. 

L'obra guanyadora d'aquesta pri-
mera edició es titula "Els nostres
drets seran justícia" i ens arriba des
de Mèxic, de la mà de l'artista grà-
fic Octavio Jiménez Quiroz, qui va

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Punt de Llum

Justícia social i esperança
enfront de la corrupció
El mexicà Octavio Jiménez Quiroz guanya el certamen
amb l’obra ‘Els nostres drets seran justícia’
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I Premi de Novel·la Gràfica de La Pobla de Farnals
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rebre el premi el passat mes de de-
sembre: un doble guardó de 4.000
euros més l'edició de 300 exemplars
de la seua obra.

"Els nostres drets seran justícia"
tracta d'un xiquet en l'estat mexicà
de Guerrero que intenta allunyar-se
d'un grup de sicaris locals i demana
ajuda a la Policia Comunitària de
Guerrero. El procés de reeducació
del xiquet servirà com a fil conduc-
tor per a explicar com funciona l’au-
toritat policial. Una història de ficció
basada en fets molt reals, tal com
explica el mateix autor, que pretén
fer el més visible possible una gue-
rra civil de baixa intensitat en l'estat
mexicà de Guerrero i incidir en la
distància que hi ha entre un sistema
judicial basat en usos i costums, res-
pecte a la Coordinadora Regional
d'Autoritats Comunitàries - Policia
Comunitària (CRAC-PC), i els para-
militars, fruit de l'organització de la
gent corrent, “símbol de justícia i es-
perança, enfront d'un estat corrupte,
còmplice del crim i ineficaç”, ex-
pressa l’autor.

Octavio Jiménez Quiroz, amb
una trajectòria de vora 20 anys, es
caracteritza per un estil molt aca-
demicista i detallista mitjançant el
qual pretén, segons detalla, “docu-
mentar l'esperança, la reivindicació

i col·laborar amb la reconstrucció
del teixit social des de l'experiència
estètica”.

A més, hi han participat en el cer-
tamen autors i autores de Mèxic, Ar-
gentina i diferents punts d'Espanya:
València, Alacant, Castelló, Barce-
lona, Biscaia, Jerez de la Frontera,
Girona, Saragossa, Màlaga i La Rioja,
sumant 23 obres presentades en
castellà, valencià i anglés, amb un
mínim de 16 pàgines.

El jurat ha estat integrat per re-
presentants de l'organització del
premi; és el cas d'Agustín de Miguel
-Apydec- i Emili Gómez Mondragón,
regidor de Turisme de l'Ajuntament
de La Pobla de Farnals, així com per
professionals de la literatura i la
il·lustració, com els reconeguts di-
buixants valencians Laura Pérez i

Rafael Estrada o Álvaro Pons, crític
de còmics.

El guanyador haurà d'entregar la
novel·la completa abans del 29 de
març d'aquest any amb una exten-
sió final entre 72 i 100 pàgines. L'obra
guanyadora serà per tant publicada
a mitjans d'any i presentada a un
acte públic al municipi. L'autor rebrà
100 exemplars dels 300 que seran
editats.

Dins el programa d'actes del
premi, s'ha dinamitzat el panorama
cultural local amb la celebració d'un
Taller de Còmic a càrrec de Laura
Pérez, una exposició amb una mos-
tra de les obres participants en l'e-
dició de 2018 i l'acte d'entrega del
premi, que tingué lloc el passat 16
de desembre a l'edifici Veles i Vents
de La Pobla de Farnals. g

El mexicà Octavio Jiménez Quiroz
va agrair la dotació del premi

mitjançant un vídeo enregistrat
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I Setmana de les
LLETRES

Ausiàs March va tractar la mort,
la moral i l’espiritualitat però,

sobretot, va cantar-li a l’amor. “Ma
llengua te ma vida é la mort”, diu
un dels poemes de l’autor. La seua
parla feta en versos va ocupar-se
d’aquests temes transcendentals i
cada línia es va expressar en català,
la seua llengua i la del poble aquell
moment. L’escriptor és considerat,
de fet, com un pioner del pas en l’ús
de l’occità a aquest idioma en la lí-
rica. Nascut a Gandia l’any 1400,
March és, juntament amb altres
com sor Isabel de Villena, Jaume
Roig o Joanot Martorell, un dels
màxims exponents del Segle d’Or
valencià, una de les èpoques de ma-

jor esplendor de la nostra literatura.
La rellevància de March el con-

verteix en referent, una figura cab-
dal en el món de la lírica que l’A-
juntament de Moncada va posar al
centre de la Setmana de les Lletres,
una iniciativa per a promoure l’ús
de la nostra llengua i de reconéixer
a aquelles persones que cada dia,
moltes vegades sense adonar-se’n,
realitzen aquesta tasca. L’Ajunta-
ment, a través de l’oficina local de
l’Agència Valenciana de Promoció
del Valencià (AVIVA), va organitzar
les activitats que constituïren la
programació presentada entre el 12
i el 15 de desembre. 

Al voltant de l’autor protagonista

es va encetar la programació amb
la conferència “Ausiàs March: de l’e-
dat mitjana als nostres temps”, a
càrrec de l’escriptor i professor a la
Universitat de València Vicent Jo-
sep Escartí. El 13 de desembre hi
tingué lloc l’actuació de “Les Fla-
mencianes” a càrrec d’APA, i el dia
15 la Companyia Melodemodomies
va visitar el municipi per a oferir el
recital poètic i musical “Ausiàs
March: Cant de Mort i d’Amor”, un
show amb poemes musicats i
acompanyats per les il·lustracions
creades per l’artista Joan Castepon.

L’esdeveniment central es va ce-
lebrar el dia 14: el lliurament dels
Premis de les Lletres Valencianes,
uns guardons que valoren el treball
que persones i institucions exercei-
xen en el foment del valencià. “En
la Setmana de les Lletres volíem re-
conéixer una tasca que moltes ve-
gades està ignorada”, explica Am-
paro Orts, alcaldessa de la localitat.
Des d’AVIVA Moncada indiquen que
les persones que treballen per l’i-
dioma no són només les que for-
men part de les oficines de promo-
ció lingüística, sinó que hi ha molta
altra gent que ho fa de manera na-
tural i que és la que realment dona
vitalitat a la llengua. Sota aquesta
tesi, els premis varen il·luminar la
dimensió filològica de certes acti-

REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA Punt de Llum
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Concert de “Les Flamencianes” a càrrec d’APA
dins la Setmana de les Lletres de Moncada

Col·lec           
           

a la ciutat de Moncada
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vitats que, de manera de vegades menys clara, contri-
bueixen a donar solidesa a la normalització del valen-
cià, tant com a vehicle de comunicació quotidià com
per servir de base per a la creació de productes cultu-
rals. No es tracta, per tant, de fer activitats de valencià,
sinó activitats en valencià.

En la modalitat d’arts escèniques, el premi va ser
per al grup de teatre de Moncada. “Jo sóc pràcticament
castellanoparlant i l’únic que vaig fer va ser respectar
el fet que la gent del municipi viu en valencià”, conta
Ruth Atienza, professora de l’agrupació. És per això
que totes les obres que se seleccionen estan en aquesta
llengua i si el premi, tal com explica la instructora, “vi-
sibilitza un projecte que moltes vegades no està a la
vista”, fa molts anys que els seus espectacles mostren
el potencial dramàtic i literari del valencià. En la va-

rietat d’entitat cultural, el guardó es va lliurar al Grup
de Danses de Moncada. “Els nostres actes i les nostres
presentacions són sempre en valencià i ens agrada
col·laborar amb els qui comparteixen amb nosaltres
aquesta visió”, afirma Javier Furió, un dels components.
L’associació realitza treballs de recerca a les arrels del
folklore, una tradició en la llengua inherent a l’activitat
que desenvolupa, la qual cosa aporta encara més ca-
ràcter al foment lingüístic.

La rondalla local “El cant ens dóna vida”, l’Escola de
Persones Adultes, el premi Sambori, la Reial Séquia de
Moncada en el seu 750 aniversari i l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua varen ser les altres entitats reco-
negudes durant la gala, que va comptar amb la pre-
sència del periodista, escriptor i diputat de les Corts
Valencianes Fernando G. Delgado, i del secretari auto-
nòmic d’Educació de la Generalitat, Miguel Soler.
També es va guardonar a l’escriptor del municipi Josep
Valls i es va retre un homenatge a Carmen Alborch,
escriptora, política i defensora dels valors feministes.

Indubtablement, Ausiàs March va contribuir a donar
prestigi literari a la nostra llengua amb poemes que
traspassaren les barreres idiomàtiques. Així i tot, no
hem d’oblidar que, juntament amb individus i entitats
que es dediquen de manera explícita a enfortir la salut
del valencià, hi ha agrupacions i persones quasi anò-
nimes que de forma indirecta, però igualment vital,
aconsegueixen que la nostra llengua continue a la boca
i als textos, als teatres i biblioteques i als mercats i
barres. La Setmana de les Lletres de Moncada ha estat
una merescuda mostra d’honors a algunes de les per-
sones que fan que això siga possible.

g

HIVERN 2018

ctius i persones guardonades per la seua tasca de promoció lingüística
durant la Gala de la I Setmana de les Lletres de Moncada
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amb el reciclatge
FEM PROFIT

Els PoblEs dE la mancomunitat dEl carraiXEt imPlantEn El
quint contEnidor PEr al rEciclatgE dEls rEsidus orgànics

amb una PotEnt camPanya dE sEnsibilització ciutadana 

Fins fa alguns anys la gestió del fem es re-
duïa bàsicament a fer desaparéixer els re-

sidus de la vista de la ciutadania, quan les plan-
tes de reciclatge encara realitzaven un
tractament succint de les deixalles. Avui en dia
eixe plantejament ha quedat més que superat,
en fer-se evident que la capacitat de la Terra
és limitada i que no podem seguir amb el ritme
creixent de consum de matèries primeres i
energia. Tot i això, la població en general no
presenta una cultura d'interés en la destinació
dels residus i, una vegada que el fem és retirat,
per a molts ja està resolt el problema.

La Mancomunitat del Carraixet i els pobles
que la conformen -Alfara del Patriarca, Bon-
repòs i Mirambell, Foios i Vinalesa- han decidit
posar fre a la generació descontrolada de resi-
dus i, seguint els preceptes de la Unió Europea,
han iniciat la implantació de cinqué contenidor
per a la recollida selectiva de residus orgànics.
Cal tindre en compte que aquest tipus de dei-
xalla es pot reutilitzar íntegrament per a la pro-
ducció de compost i que representa al voltant
del 50% del total del fem que produïm.

L’empresa adjudicatària de la recollida del
fem a la Mancomunitat, Tetma, n’és l’encarre-
gada de dur a terme la instal·lació dels nous
contenidors, de color marró, als quatre muni-
cipis de l’Horta Nord que comparteixen el ser-
vei. La implantació ha començat en primer
terme als grans productors de residus, com ara



els supermercats, les botigues d’a-
limentació, els menjadors escolars
i els establiments d’hostaleria. Pos-
teriorment s’aniran ubicant els re-
cipients a les illes de recollida de
fem adreçades a la ciutadania en
general.

I ací és on està el gran repte de
la iniciativa. El veïnat ha de ser
conscient de la importància d’im-
plicar-se en el reciclatge, que al re-
mat és un compromís que totes i
tots hem d’assumir per a retornar-
li a la natura una xicoteta part dels
recursos que ens brinda. Per eixe
motiu, la Mancomunitat del Carrai-
xet està duent a terme una ambi-
ciosa campanya de comunicació
dirigida als diferents sectors pobla-
cionals.

Va començar el passat 19 de de-
sembre amb la presentació oficial
del programa a l’Ajuntament de 
Vinalesa, on es van exposar les
principals línies d’actuació per tal
d’aconseguir que la ciutadania s’in-
volucre amb el reciclatge. El vídeo
promocional de la campanya, ano-
menada ‘Fem profit’, està protago-
nitzat per Xavier Puchol Catalunya,
Puchol II, màxim exponent actual
de la pilota valenciana. A través d’a-
quest esport es desenvoluparan di-
ferents activitats de conscienciació

adreçades a totes les edats i sectors
de la població, amb la transmissió
de missatges clars al voltant de la
idea principal que cal separar els
residus orgànics i dipositar-los als
contenidors marrons. La finalitat de
les accions serà transformar la vi-
sió que tenim de les deixalles com
una cosa negativa, mostrant al veï-
nat que si tractem correctament
aquest tipus de residus podem fer
créixer les plantes, fruiters i arbres
amb el compost resultant.

La conscienciació al voltant d’a-
questa qüestió es veurà reforçada
amb el repartiment de contenidors
marrons amb capacitat de 10 litres
a totes les unitats familiars dels po-
bles de la Mancomunitat del Carrai-
xet, a les quals també se’ls dotarà
de borses compostables per afavorir
que la ciutadania comence a reci-
clar els residus orgànics.

Els xiquets i xiquetes jugaran un
paper fonamental en l’adquisició
dels nous hàbits de reciclatge per
la seua gran capacitat d’adaptació.
Es realitzaran tallers als centres
educatius de primària i secundària
dels municipis de la Mancomunitat,
on es treballarà l’educació ambien-
tal aprofundint en l’impacte de l’ac-
tivitat humana sobre la natura. 

Durant el primer any de la im-

plantació del quint contenidor
s’instal·laran un total de 250 reci-
pients de 360 litres i altres 50 de
major capacitat a les zones on s’u-
biquen els grans productors de re-
sidus. A poc a poc, a mesura que el
veïnat es vaja habituant a reciclar
correctament, s’anirà augmentant
el nombre de contenidors marrons
disseminats pels nuclis poblacio-
nals i es disminuiran els de color
verd, per a les restes, que s’espera
que a llarg termini només recullen
el 30% del fem que generem.
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Recipient de 10 litres que es 
repartirà a les famílies dels pobles
de la Mancomunitat per afavorir el

reciclatge de residus orgànics
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XAVIER PUCHOL

L’essència de la

PILOTA

ENTREVISTA A

Campió Individual d’Escala i Corda

Tradicio

`

4què significa per a tu haver re-
cuperat el títol que et situa com a
número u de la pilota?
Ha sigut una immensa alegria, so-
bretot pel fet de poder retornar la
il·lusió a la gent que em segueix. En
l’àmbit esportiu, revalidar la conse-
cució del títol és el màxim al qual
podia aspirar, més encara després
de la decepció de l’any passat.

4Com vas viure la final a Pelayo? 
Fou una partida molt intensa. Sabia
que seria complicada i anava men-
talitzat, però no és fàcil anar per da-
vant en el marcador mantenint

sempre la distància mínima. Va ser
una final de superació mental; si
haguera sabut abans com anava a
discórrer, tal vegada no haguera po-
gut aguantar.

4I al llarg del campionat, t’has tro-
bat còmode, sent el favorit després
de l’eliminació de Soro en octaus
de final?
He tingut rivals molt potents en la
primera fase i sabia que havia d’ar-
ribar fort a les eliminatòries. Hem
plantejat el campionat partida a
partida i ha sigut complicat, sobre-
tot perquè mai havia jugat amb tan-

tes molèsties. Gràcies al magnífic
equip de fisioterapeutes he arribat
a totes les partides. L’experiència
també m’ha permés traure el mà-
xim de cada encontre tot i no tro-
bar-me en l’estat òptim de la meua
capacitat física.

4Amb només 27 anys, tens cert
grau de veterania dins la pilota pro-
fessional. Com veus l’evolució de
tot el que l’envolta?
He viscut la pilota tota la vida, des
de menut, i he vist la seua evolució
de molt a prop. És cert que ha can-
viat la metodologia i la projecció de

Lluny queda l’olor de rabasseta en els trinquets, les travesses milionàries que s’han arribat a apostar
o la sensació que la pilota és un reducte de diversió masculina i rural. Hem evolucionat com a
societat i, malgrat que l’esport autòcton ho fa a passes menudes, veiem que la modernitat s’obri
camí amb la professionalització dels jugadors i la diversificació del públic. Bona part del mèrit el té
Xavier Puchol Cataluña, Puchol II, que torna a lluir la faixa roja en proclamar-se campió de
l’Individual d’Escala i Corda. El rest de Vinalesa, que s’ha convertit en la icona més visible de
l’esport que més ens identifica, reflexiona sobre la situació actual de la pilota; es mostra favorable
a la renovació d’alguns trets anacrònics però sense perdre de vista que cal mantenir viva la seua



la pilota. Els jugadors actuals, i con-
cretament des del meu grup d’en-
trenament, Pilota 3.0, intentem po-
tenciar una imatge de renovació.
Però l’essència, allò que fa que el
nostre esport siga especial, es
manté per damunt de tot.

4Com es pot compaginar la idea
de mantindre els trets tradicionals
amb el desig de modernitzar la pi-
lota valenciana?
Tots els esports han evolucionat en
els últims anys i a la pilota li està
costant una miqueta més, però si
volem estar al mateix nivell, hem
d’adaptar-nos i fomentar la seua
evolució. Cada vegada és més com-
petitiva i atrau més gent, i es bus-
quen partides equilibrades en be-
nefici de l’espectacle. Però això no
es baralla amb l’esperit que im-
pregna el seu joc. La pilota és llen-
gua, és cultura, és tradició. Són uns
valors propis que hem de mantin-
dre intactes.  

4què conserves d’allò que consi-
deres més tradicional?
Crec que el més destacat és que
conserve un estil de joc clàssic, la
pegada característica dels jugadors
d’abans, dels reboters, que no juga-
ven quasi pilotes per l’aire i que es-
taven sempre ben col·locats. La ma-
joria dels pilotaris actuals tenen
molta velocitat i dominen la pegada
per dalt.

4Com veus ara per ara el pano-
rama al voltant de la pilota?
Avui en dia hem aconseguit recu-
perar la tele, i això ens dona més
protagonisme i visibilitat. A escala
esportiva cada vegada hi ha més
professionalització, els jugadors es-
tem entenent que la dignificació de
l’esport passa perquè nosaltres ens
situem amb un nivell d’exigència
similar al d’altres esports d’elit. Però
pel que fa a la gestió estem en un
moment de molta incertesa. És un
procés llarg el que estem vivint per

a fer evolucionar la pilota valen-
ciana, que quan s’haja aconseguit
serà un punt anecdòtic en la histò-
ria del nostre esport, però que per
als jugadors que ens ha tocat for-
mar part de la transformació pot
significar tota la nostra carrera es-
portiva. 

4Creus que les coses es podrien
fer millor, amb més eficàcia?
Els jugadors tenim la nostra opinió,
podem fer observacions i aportar el
nostre punt de vista. Però no tenim
la solució als problemes que arros-
sega la pilota valenciana des de fa
tant de temps. La capacitat per a
prendre decisions és dels gestors
esportius, perquè hi ha coses que
poden ser perjudicials per a la plan-
tilla de professionals però positives
per a l’esport. El més important és
que els gestors siguen persones for-
mades i professionals, i el que està
clar és que qualsevol plantejament
que pose en dubte l’estat de la pilota
és positiu, perquè tots volem millo-
rar i seguir avançant.

4La pilota es juga en major o me-
nor mesura arreu de tot el territori
valencià, però a l’Horta Nord tro-
bem moltes figures consolidades i
d’altres que estan aconseguint fer-
se un lloc al món professional. 
Sí, a la comarca hi ha molta afició, i
això és gràcies als clubs i les esco-
les de pilota valenciana, moltes d’e-
lles punteres com les de Vinalesa,
Meliana o Massamagrell. S’està fent
un bon treball de base, el nivell de
l’ensenyament i de l’aprenentatge
és major que un temps enrere i això
genera que els nostres jugadors tin-
guen majors opcions d’entrar en el
món professional. També s’està fent
una gran tasca amb el programa
“Pilota a l’Escola” de la Generalitat,
perquè es posa la pilota a l’abast de
molts xiquets i xiquetes que tenen
la possibilitat de conéixer l’esport i
la curiositat de començar a practi-
car-lo. 

4Continua sent inusual que les xi-
quetes s’interessen per la pilota.
Falten polítiques d’integració en
aquest sentit? 
La pilota ha sigut tradicionalment
un esport d’homes, i eixe és un dels
principals reptes que encara s’ha
d’abordar. Falten dones en els tri-
quets, no només jugadores, sinó es-
pectadores i gestores. Per exemple,
mai hi ha hagut cap trinquetera que
organitze les partides. Així i tot, en
els últims anys hi ha hagut un
canvi important. El nivell de les ju-
gadores professionals és molt alt i
cada vegada es veuen més dones a
les grades dels trinquets. Pel que fa
a la gestió, trobem a Begoña Casti-
llo, gerent de la Federació de Pilota,
que fa un treball magnífic de coor-
dinació. 

4quin és el teu pròxim objectiu,
ara que has revalidat el títol?
A curt termini, recuperar-me de les
molèsties al braç i la mà el millor
possible per a seguir afrontant la
temporada amb bons resultats. De
cara al 2019 estem preparant parti-
des especials amb barreja de mo-
dalitats i altres novetats que espe-
rem que agraden a l’afició. 
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Colp d’ull  
Una de les construccions més cridaneres de
l’Horta Nord és el riurau de Massarrojos. Es tracta
d’una construcció típicament valenciana asso-
ciada al cultiu de la vinya de tipus moscatell, on
des de fa 5 anys l’Associació Cívica Roll de l’At-
meller ha recuperat la tradicional ‘escaldà’ de la
pansa. Tot i que aquest tipus de construcció  ens
sona quasi de forma exclusiva a la Marina Alta,
va tindre un abast  més generalitzat arreu del
territori valencià. N’és una bona prova aquest
magnífic riurau, sortosament recuperat, on el
passat 7 d’octubre va celebrar una tradició de-
clarada recentment Bé d’Interés Cultural.

V FESTA DE L’ESCALDÀ DE LA PANSA
AL RIURAU DE MASSARROJOS

Al Tòs Pelat de Moncada es troben les restes
d’una antiga ciutat ibèrica que va estar habitada
entre els segles VI i IV abans de Crist. El passat
2 de desembre tingué lloc la II Jornada de Portes
Obertes al jaciment, on les persones assistents
pogueren gaudir de tallers d’escriptura, cerà-
mica i numismàtica, divertir-se amb el photo-
call iber i relaxar-se amb l’actuació en directe
del grup Ovidi Twist, que va interpretar alguns
temes en llengua ibera.

II JORNADA DE PORTES OBERTES
AL POBLAT IBER DEL TÒS PELAT

El grup Amores Grup de Percussió, encapçalat per
Jesús Salvador ‘Chapi’, natural de Rafelbunyol i
veí de Vinalesa, ha guanyat el Premi al millor disc
de repertori als primers Premis Carles Santos de
la Música Valenciana. Un merescut reconeixe-
ment per a aquesta formació que ha passejat el
talent valencià pels cinc continents i que ha com-
partit escenari amb els millors músics del ram.

PREMI CARLES SANTOS PER A
AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ

HIVERN 2018

Fotografia cedida per l’Associació Cívica Roll de l’Atmeller
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El poeta eivissenc i veí d’Alboraia, Manel Marí,
ens va deixar enguany d’una forma sobtada. Amb
una obra ben consolidada i reconeguda, era un
dels poetes més destacats de la seua generació.
Per tal de recordar-lo, el dissabte 15 de desembre
es va celebrar a Ca Revolta, on ell mateix va des-
envolupar el seu vessant més activista (Poesia
per la Revolta), un recital obert a tothom: amics,
admiradors i lectors en general que gaudiren de
micròfon obert i d’actuacions musicals. La fita
va comptar amb la presència de bona part dels
nostres poetes i lletraferits. 

CA REVOLTA HOMENATJA EL POETA MANEL MARÍ

El que avui ens sembla tan normal com la línia roja de
Metrovalència va suposar, fa 125 anys, una fita molt
important per a Rafelbunyol, Alboraia i Museros, que
de sobte començaren a gaudir d’una connexió diària
amb València. L’existència col·lectiva d’aquells valen-
cians sobre més d’un segle de raïls ha sigut motiu d’ex-
posició amb la història del ‘Trenet’. A Rafelbunyol també
s’ha restaurat per a l’ocasió el Tractor 4, que romania a
l’exterior de l’estació de la localitat com a símbol d’una
memòria massa exposada al present i envellida pel
temps. Activitats audiovisuals, conferències i exposi-
cions ens han recordat el darrer mes de novembre qui
érem i d’on venim.

RAFELBUNYOL, ALBORAIA I MUSEROS CELEBREN EL 125 ANIVERSARI DE 
L’ARRIBADA DEL ‘TRENET' QUE UNIA ELS POBLES AMB VALÈNCIA

HIVERN 2018

L’Associació Cultural
Bassot de Burjassot ha
fet 25 anys de lluita an-
tifeixita, feminista, ter-
ritorial, ecologista i cul-
tural, i ho va celebrar el
passat 17 de novembre
amb un sopar i el con-
cert de Citra al seu ca-
sal. Felicitats!

25 ANIVERSARI
A CA BASSOT 
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Agenda  www.espaicarraixet.es/agenda

ALFARA

“SAFARI”

27 de desembre
18.00 hores
Teatret

Companyia La Baldufa

ALBUIXECH

“POCAHONTAS”

23 de desembre
18.30

Casa de Cultura

Xana Teatre

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

HIVERN 2018

» INFANTESA

PUÇOL

“DESCOBRINT L’ILLA
DEL TRESOR”

27 de desembre
18.00

Casa de Cultura

JM Gestión Cultural

MASSAMAGRELL

“CHORPATÉLICOS”

28 de desembre
18.00 hores
Centre Cultural

Titiriteros de Binéfar

ROCAFORT

“KITI KRAFT”

3 de gener
18.00

Casa de Cultura

Bambalina Teatre

ALBORAIA

“BABILIGLUB, TEATRE
EN QUATRE PARAULES”

27 de gener
18.00 hores
Teatre l’Agrícola

Companyia Galitoon

ALBUIXECH

“EL PRINCIPITO”

2 de gener
12.00 hores
Casa de Cultura

Rebombori Teatre

ALBORAIA

“ANNA I LA MÀQUINA
DEL TEMPS”

3 de març
18.00

Teatre l’Agrícola

Dacsa Produccions

FOIOS

“ROBIN HOOD,
EL MUSICAL”

3 de gener
18.30 hores
Casa de Cultura 

ALTV Producciones

Kiti és un titella
que plora, somia,

aprèn i s’enamora.
Un recorregut emotiu

per la vida que
acaba amb el 

retromabent interior
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» MÚSICA » MéS  PROPOSTES

PUÇOL

“DANI MIQUEL I ELS
MA ME MI MO MÚSICS”

28 de desembre
18.00 hores
Casa de Cultura

“BEBESOL”

27 de desembre
11.00 i 17.00 hores
Centre Cultural

MASSAMAGRELL

» CINEMA
MONCADA

“M’ESPERARÀS?”

11 de gener
C. C. Blasco Ibáñez

ALFARA DEL PATRIARCA

“PLANETARI”

27 de desembre
A partir de les 11.00 hores
Teatret

GODELLA
13 de gener
19.00 hores
Teatre Capitolio
“ÒSCAR TRAMOYERES”

HIVERN 2018

ALBORAIA

“EMOCIO-ANANT”

3 de gener
22.30 hores
Teatre l’Agrícola

Rodamons Teatre

GODELLA
23 de febrer
18.00 hores
Teatre Capitolio

ALBORAIA

“LA VEU DEL CEL”

24 de març
19.00 hores
Teatre l’Agrícola

» TEATRE
BURJASSOT

“AMÈLIA”

23 de desembre
18.00 hores
Teatre Tívoli

ALBORAIA

“AMÈLIA”

14 de febrer
18.00 hores
Teatre l’Agrícola

ALBORAIA

PUÇOL

“YO, JULIA”

20 de gener
17.30 hores
Casa de la Cultura
Presentació literària i signatura de llibres

De Santiago Posterguillo

“EMOCIO-ANANT”
Rodamons Teatre

Concert d’Idús Duo

ALBORAIA

“M’ESPERARÀS?”

13 de gener
Teatre l’Agrícola

ALBORAIA

“ELS OBJECTES AMOROSOS”

10 de març
Teatre l’Agrícola

Date Danza

Monòleg

ALBORAIA
19 de gener
20.30 hores
Teatre l’Agrícola
“AUTORRETRATO DE UN 
JOVEN CAPITALISTA ESPAÑOL”
EQM Serveis Culturals

Date Danza

“SEPAREU-VOS JUNTS”

23 de febrer
23.30 hores
Teatre l’Agrícola

Teatre La Dependent

ALBORAIA

“SEGAREM ORTIGUES 
AMB ELS TALONS”

8 de març
22.30 hores
Teatre l’Agrícola

Teatro del Contrahecho

FOIOS

“FIRA JOVE”

2 i 3 de gener
Entre les 11.00 i les 20 hores
Plaça del Poble

PUÇOL

“DANIEL. UN MANUSCRITO
ENTERRADO EN EL TIEMPO”

18 de gener
19.30 hores
Casa de la Cultura
Presentació literària

De Lorenzo García i Alicia Giner
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amb la col·laboració de

Lluïsma s’estima moltíssim els
animals. Per això, no entén per

què no poden viure amb ell a casa. I
mira que ho intenta, perquè li ho
consenten tot: una cotorra, una
iguana, un gosset, un mico… i un cai-
man! Però un dia, Lluïsma i la seua

família comen-
cen a dubtar si re-
alment el millor
per als animals és
que estiguen tan-
cats entre quatre
parets. No serien
més feliços en lli-
bertat?

INFANTIL
Tenda d’Animals
M. J. Escrivà / M. Puche
TÀNDEM EDICIONS

Científiques, inventores, espor-
tistes, músiques, pintores... Mol-

tes dones que han nascut o viscut
en algun punt del territori valencià
han deixat una empremta inesbor-
rable gràcies al seu talent, esforç i
tenacitat. Cada pàgina d’aquest lli-

bre pretén des-
pertar la curiosi-
tat per continuar
indagant la vida
i l’obra de dones
que ens han dei-
xat un llegat ex-
cepcional.

BIOGRAFIES
Dones valencianes que han fet història
Maria Viu / Sandra Capsir
BROMERA EDICIONS

Amb passejades lúcides per una
València omnipresent a la

busca del llibre definitiu, jugant
sempre entre els límits incerts de
la genialitat i la bogeria, i amb la
ciutat en Falles, el jove Narcís des-

grana dins dels
seus torrencials
pensaments els
anhels i les frus-
tracions d’una
existència en-
cara breu, el cant
perdut d’un va-
lencianisme orfe
de complicitats.

NOVEL.LA
Narcís o l’onanisme
Carles Fenollosa
EDITORIAL DRASSANA

Final d’un cicle poètic, Ve-
les és un retorn gairebé

homèric a casa després
d'una batalla humana de pro-
porcions èpiques. L’obra re-
uneix, en una estructura ben
treballada, una sèrie de poemes que impacten per
la força dels versos i per la varietat de registres i
formes, des del to còmic fins a l’elegia. L’obra va
ser presentada el passat divendres 14 de desem-
bre a la Biblioteca Pública de La Pobla de Farnals,
on l’autor va estar acompanyat pel poeta Marc
Granell i per altres amistats i companyes del
gremi poètic valencià.

POESIA
Veles
Pau Sif
EUMO EDITORIALLlegim

HIVERN 2018

Al país de l’olivera és una
cançó d’Obrint Pas que

s’ha convertit en tot un
himne per a diferents gene-
racions. Una declaració d’a-
mor a les nostres arrels que
va merèixer el Premi Ovidi a la millor lletra de cançó.
L’autor d’aquests emotius versos, el músic i escriptor
Xavi Sarrià, i la prestigiosa il·lustradora Aitana Carrasco
han sumat forces per regalar-nos aquest meravellós
àlbum. Un preciós homenatge al país íntim de la in-
fantesa farcit de bicicletes, somnis, cases blanques, ria-
lles o arracades de cireres. Un mosaic de versos i di-
buixos que ens parlen d’estimar i cuidar el lloc d’on
venim. El lligam que mai no es trenca.

ÀLBUM IL·LUSTRAT
Al país de l’Olivera
A. Carrasco / X. Sarrià
SEMBRA LLIBRES
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Els i les valencianes estem d’enhorabona perquè el pas-
sat 21 de novembre es va aprovar a les Corts Valencianes
una llei pionera que ens equipara a totes per igual en
matèria de drets socials i laborals i que pretén eradicar
la lgtbifòbia. És, per tant, una llei que garanteix que es
puga viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat i que
ajuda a eliminar els estereotips de gènere que limiten la
participació plena de les persones lesbianes, gais, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) en la societat,
també en els pobles que formen la nostra comarca.
Malauradament, encara hi ha qui pensa que no era

necessària una llei que garantisca la igualtat d’oportu-
nitats per a nosaltres, però les raons per aprovar-la són
de sobra conegudes: les persones LGBTI som víctimes
d’agressions i discriminacions quotidianes en molts àm-
bits de la nostra vida, des d’insults a l’escola, agressions
físiques en l’espai públic quan estem de festa o expres-
sem públicament el nostre amor a les persones que es-
timem, qüestionaments de la nostra professionalitat en
l’àmbit laboral quan mostrem la
«ploma», prejudicis en les consul-
tes sanitàries i, últimament, decla-
racions de partits polítics ultracon-
servadors negant-nos els drets
bàsics com el de matrimoni o d’a-
dopció, per no parlar de les burles
als mitjans de comunicació que
mostren una imatge estereotipada
de nosaltres mateixes.
La nova llei valenciana pretén

revertir aquesta situació de discri-
minació en els diferents àmbits. Per

a començar, intentarà que la diversitat sexual i els nous
models familiars siguen temes que cal tractar des de
l’escola fins la universitat perquè ensenyar en la diver-
sitat és fer que la igualtat de les persones es faça real.
De la mateixa manera que a les aules s’ha de garantir
que no es discrimine ningú per raó de procedència, de
sexe o de raça, l’alumnat ha de poder vore que les per-
sones LGTBI no estem malaltes, no tenim cap trastorn
que haja de ser corregit i que els nous models familiars
(monoparentals, homoparentals, de pares separats, etc)
són igualment vàlids per garantir-los el seu desenvolu-
pament com a individus en esta societat.
Les administracions públiques han de garantir que

cap treballador públic o privat puga ser acomiadat, de-
gradat o discriminat per raó d’orientació sexual, identitat
o expressió de gènere; és més, ha d’intentar que els
drets de les persones LGTBI siguen recollits als convenis
col·lectius de les empreses públiques i privades. Les
institucions, a més, cal que reconeguen les persones

que han tingut un paper actiu en la
lluita per les llibertats i drets acon-
seguits fins ara, incloses les activis-
tes LGTBI.  
La realitat en què ens trobem ja

no és la de fa 40 anys: la diversitat
és un element positiu que cal reco-
nèixer i respectar. Totes les persones
som diferents, però totes hem de po-
der  viure plenament i en llibertat en
la societat i que la llei ens protegisca
de les discriminacions. Valorem la
diversitat, totes i tots hi guanyem!

Contracorrent

Amb la diversitat,
totes i tots hi guanyem!

activistEs lgtbi i mEmbrEs
dEl col·lEctiu valènciacrida

«hEm dE PodEr
viurE PlEnamEnt

i En llibErtat 
En la sociEtat 

i quE la llEi
Ens ProtEgisca

dE totEs lEs 
discriminacions»
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virgínia garcÉs izquiErdo
i lluís antolí santolària 




