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A poc a poc la cultura va recuperant
una part del terreny perdut a conseqüència de la crisi sanitària. El virus
ha sacsejat les nostres estructures
vitals i ens ha mostrat quines són
les nostres principals debilitats, però
també, indubtablement, un bon grapat de fortaleses.
Una d’elles ha estat la gran capacitat d’adaptació i reinvenció de
les manifestacions culturals i de la
manera en què les consumim. És
clar, el sistema social en què vivim
ens obliga la major part de les ocasions a què hi haja intermediaris que
organitzen i promoguen la cultura,
perquè els artistes no poden sobreviure mostrant les seues obres desinteressadament de manera indefinida. En aquest punt, la tasca de
les administracions públiques és necessària i urgent per a revifar un dels
principals aspectes que ens humanitza a través de la bellesa, l’humor,
l’impacte o la reivindicació. Són només algunes de les facetes que dimensionen la cultura com a expressió d’allò que ens fa vibrar, i
retrobar-se amb ella dins d’aquesta
nova normalitat pot, fins i tot, significar la transformació de la mirada
dels espectadors.
Així, hi trobem una major exigència quan acudim a un teatre, a un
espectacle de carrer o a un esdeveniment organitzat a la plaça del poble. No només pel que fa al compliment de les mesures i protocols de

seguretat enfront del coronavirus,
sinó per l’esforç que pot suposar ara
per ara el consum de cultura, que
ha de veure’s recompensat amb la
qualitat de les propostes escèniques. Aquesta exigència es convertix en una gratitud immensa, en una
major apreciació del públic respecte
dels artistes i en la reafirmació que,
sense cap dubte, cal seguir donant
suport a la cultura.
Després dels moments més durs
del confinament, hi va haver alguns
ajuntaments a l’Horta Nord que feren costat al sector cultural amb seguretat, però amb molta valentia.
Per posar alguns exemples, la Pobla
de Farnals va dur a terme el festival
d’arts escèniques ‘Art a la Mar’ i la
programació cultural de la ‘Fira
d’Estiu’; Godella va celebrar el
‘Sona Baixet’; Massalfassar va reformular les seues Festes Patronals;
i el Puig va fomentar els espectacles
amb la iniciativa ‘Cultura al Carrer’.
Continuem aprenent a conviure
amb la pandèmia, però a cap representant municipal li pot ja tremolar
el pols a l’hora d’oferir cultura al veïnat. Aquesta crida també s’estén a
la ciutadania, perquè igual que recolzem el comerç local, hem d’afavorir la cultura de proximitat amb la
demanda als ajuntaments d’esdeveniments artístics i amb l’assistència als actes programats. Si encara
no ho heu fet, us assegure que gaudireu com mai.
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La convidada

roSa pardo i marÍn

Tot és part

dirEctora gEnEral dE
polÍtica tErritorial i paiSatgE

Possiblement moltes persones trobem en l’horta una emoció estètica
que parteix de la cultura i l’estima.
Cada persona ho pot percebre des
d’experiències o vincles personals,
però també hi ha un reconeixement
col·lectiu de l’horta on la cultura, entesa com manifestació popular de
les relacions socials, juga un paper
rellevant. Existeix en l’horta una cultura ben arrelada que comparteix
llengua, gastronomia i savieses pròpies, però en canvi la memòria comuna, construïda amb les vides
quotidianes de gent treballadora, és
fràgil i oblida una part important de
la xarxa social com són les dones.
La meua relació amb l’horta va
viure intensament el sentit de comunitat i de pertinença, com fedatària,
durant la iniciativa legislativa popular per a la seua protecció. Anys després, molt orgullosa i per casualitat,
vaig participar en l’aprovació del pla
d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València des
del govern autonòmic, conscient
però que l’horta és una construcció
comunitària i que únicament sumant esforços socials, tècnics i polítics serà possible protegir-la.
Amb la convicció que la participació ciutadana és fonamental en
la presa de decisions sobre el territori, i des de la situació sanitària que
patim actualment unida a la meua
experiència en ordenació del terri-

tori, urbanisme i paisatge, trasllade
ara algunes reflexions.
Mai havíem patit una pandèmia
que obligara a abastir la població
amb una capacitat logística minvada per les limitacions de la mobilitat. Eixa situació va evidenciar que
l’horta és un espai imprescindible
en el present i el futur de l’àrea metropolitana per proveir-nos de productes vegetals frescos i de proximitat, i va funcionar bé perquè la
producció agrícola ja existia i no calia improvisar-la. Tenir això clar és
important per reivindicar la planificació com un mecanisme d’adaptació capaç de desplegar les millors
oportunitats en qualsevol context incert i canviant. Voldria aclarir que la
planificació no té efectes immediats,
sinó que activa els mecanismes necessaris per provocar la transformació desitjada a llarg termini atenent
els diversos factors i dinàmiques
que -en condicions climàtiques, físiques i socials particulars- fan del
paisatge una expressió única i pròpia de cada terra. Però també cal
entendre que cap paisatge es troba
aïllat de manera autònoma sinó que
s’integra en un sistema més ampli i
per això s’han d’equilibrar les repercussions creuades quan planifiquem un futur més resilient. On va
ploure, per exemple, eixa gota que
passa ara per la séquia? I on anirà
a parar? Preguntes així són neces-

sàries per a definir estratègies veritablement sostenibles.
Tal volta l’aigua resulte essencial
en la configuració del paisatge perquè delimita primerament els regadius amb el traçat de les sèquies i
activa, ramificada després per tot
arreu, els verds d’un mosaic històric
però en constant transformació. Perquè l’horta és un paisatge viu i multifuncional que atén altres qüestions
moderant les temperatures, regulant
les inundacions, drenant el territori
a través de la xarxa de séquies, evitant la salinització o configurant un
entorn saludable que qualsevol persona hauria de poder gaudir a través
de la xarxa de camins o d’iniciatives
culturals i turístiques respectuoses
amb les activitats agrícoles productives pròpies del sistema.
Partint del marc regulatori del
pla, l’horta ha de transformar-se i
millorar. Per això, a més del manteniment de la matriu física, cal implementar estratègies complementàries basades en la solidaritat i en
relacions saludables que ajusten els
preus al valor real, en funció de tot
el que ens aporten. I compensar l’esforç humà dedicat als treballs del
camp i de tot el conjunt habitat.
TARDOR 2020
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DEL CARRAIXET
El quilòmetre
zero de València

L

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Turisme Carraixet

'Horta és paisatge viu, gastronomia, naturalesa,
tradició i turisme. Aquestes qualitats que la fan
imprescindible en la nostra idiosincràsia i cultura
pròpies, així com un lloc idoni per a fomentar els valors de la nostra terra i dinamitzar econòmicament
aquest entorn privilegiat a pocs quilòmetres de la ciutat, un pulmó verd valuosíssim i un rebost natural
pròxim i de qualitat imbatible. Però ara, tanquem els
ulls i imaginem per un instant que sobrevolem la
zona i, a vista d'ocell, descobrim una gran rosa
dels vents, amb els punts cardinals marcats, similar a
la que apareix en el quilòmetre zero de Madrid,
de París o de moltes ciutats llatinoamericanes.
L'experiència és impagable, veritat?
Prompte serà realitat gràcies a una iniciativa que
convertirà l'horta del Carraixet en el quilòmetre zero
de la ciutat de València mitjançant una intervenció artística. Sobre un llenç de terra, la peça jugarà amb diferents hortalisses de temporada plantades en l'horta
per a formar la rosa dels vents. Aquesta obra serà el
punt de partida d'una campanya de comunicació transmèdia que busca convertir l'horta en l'epicentre de la
cultura slow a València. La producció agrícola i l'oferta
gastronòmica seran la base de la campanya.
Amb aquest objectiu naix la convocatòria ‘Quilòmetre zero’, promoguda per Turisme Carraixet, amb el suport de la Diputació de València i la direcció d'Enclavament Land Art, que busca propostes tant nacionals
com internacionals per a crear un epicentre simbòlic
amb elements hortofructícoles. La idea és que l'horta
del Carraixet servisca com a llenç per a una obra de
Land Art, un corrent de l'art contemporani que es funTARDOR 2020
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liana i Albalat dels Sorells, per convertir l’horta en un espai diferenciador, però es tracta d’un projecte
ambiciós amb idees actuals i innovadores al voltant de la identitat del
nostre paisatge tradicional.

deix amb el paisatge i empra la naturalesa com a material. El creador
o creadora de l’obra guanyadora rebrà 3.000 euros, i el seu treball serà
visitable durant tota la tardor. D'aquesta manera, s'espera posar el focus de la societat en l'horta amb vistes a reconnectar amb els valors que
representa, així com promoure un
turisme sostenible, una gastronomia saludable, un estil de vida respectuós amb l'entorn en tots els
sentits i un consum de proximitat.
Aquesta serà l'acció inaugural de
la nova campanya de Turisme Carraixet, de la que formen part Alfara
del Patriarca, Foios, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Almàssera, Me-

Bicis de quilòmetre zero
Consumir productes de l'horta de
quilòmetre zero és la base sobre la
qual es construeix un model turístic
basat en la sostenibilitat, la proximitat, la gastronomia saludable i el
slow life. I si a més visites l'horta
amb bicicleta, molt millor. Amb la
següent acció integrada en la campanya, Bicis de quilòmetre zero, es
fomenta la visita a l'horta a través
del transport alternatiu i el consum
en els establiments locals. Hi haurà
un servei gratuït de lloguer de bicicletes oferit per Turisme de Carraixet amb l'única condició que compres en algun dels establiments
adherits a Tastem l'Horta.
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l´horta”. Les etiquetes es col•locaran
en les fruites i hortalisses dels productors de l´horta col•laboradors
amb la campanya.

Setmana Gastronòmica
Per a ﬁnalitzar la campanya i completar una autèntica tardor de productes quilòmetre zero i foment de
l'alimentació saludable, s'ha organitzat una setmana gastronòmica
en els restaurants de Tastem
L´Horta. En ells es podrà degustar
el menú especial “Tardor de quilòmetre zero”, on cada establiment
oferirà la seua interpretació de la
cuina de la temporada. Una setmana que arrodonirà una iniciativa
necessària per ubicar la proximitat
de l’horta del Carraixet, el quilòmetre zero de l’agricultura, en el punt
de mira dels consumidors. g

Etiquetes de productes
Els agricultors i els seus productes
són el cor de l'horta. Per això,
aquesta tercera acció de la campanya pretén també donar protagonisme als cultius de proximitat, a
través d'unes senzilles etiquetes
amb les icones dels productes que
es volen destacar (cicloturisme, patrimoni o paisatge, per exemple) al
costat del missatge “Tardor a
TARDOR 2020
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per a sembrar el present
20 anys d’activisme de
l’associació cultural Macarella
de Bonrepòs i Mirambell
REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Associació Cultural Macarella
Amparo,
Roser i Xusa,
membres de
Macarella

Una veïna llig un
exemplar de
Plaerdemavida,
publicació de
l’associació
Macarella

L’

associació cultural Macarella fa 20 anys de funcionament, des de l’arrelament, la interacció i la
dinamització de Bonrepòs i Mirambell. Per això xarrem amb algunes de les seues protagonistes, Roser
Santolària, Xusa Alemany i Amparo Monzó. I mentre
expliquen les diverses activitats que impulsen, a ritme
d’una per mes, em ve a la memòria que en el cotxe sonava Leño amb la idea insistent que bé poden encarnar
la gent de Macarella: “Tenemos una historia y algo que
decir... No se vende el rock’n’roll”.
L’associació Macarella començà a partir del nucli
de persones actives que el 1994 formaren el Bloc de
Progrés Jaume I. Havien promogut setmanes culturals,
exposicions i actes com “Carraixet viu i net”. Amb la
incorporació de més gent assumiren el nom de la
senda que arriba des Bonrepòs i Mirambell ﬁns a Foios.
El camí de Macarella separa el terme municipal de
València dels pobles de l’Horta Nord, i rememora la
història de les dones que anaven a treballar a la fàbrica
de sacs La Jutera. L’associació té els objectius de fer
cultura i fer poble, per l’ús i la defensa de la nostra
llengua i el territori. Un arrelament creatiu a favor d’un
futur que valore l’entorn i la convivència. Transversals
com diu Roser Santolària: “A partir de l’amor a la llengua res em pareix sobrer, és positiu exhibir-la amb
bellesa, en un cartell, en un text, en una presentació
pública, en un acte ben organitzat...”.
Realitzen activitats com ara excursions, des de l’entorn més proper, amb la baixada anual del Carraixet,
ﬁns a visites que permeten conéixer el país i sentir-lo
més proper. També la promoció de la pilota, començant
per recuperar-ne el joc al carrer, i ara el poble disposa
del “trinquetet”. Continuen organitzant la festa de cultura popular en col•laboració amb l’escola i la viuen al
carrer. Cada any en un, que s’acompanya d’una exposició sobre la història d’eixos carrers i els personatges
que els donen nom. El sopar que feien el divendres de
la setmana cultural ha esdevingut el Sopar Estellés,
que manté el to més popular d’aplegar-se al voltant
d’una taula i compartir poemes entre els mateixos comensals.

ESPAI CARRAIXET
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Membres de Macarella al Pont Sec del barranc del Carraixet,
on es desenvolupa el Projecte Emys, de protecció de les tortugues autòctones,
junt amb Acció Ecologista Agró

Per Pasqua fan un taller de catxirulos, per a obrir l’estiu la foguera
de Sant Joan en el carrer, i al setembre el taller de fanalets de melons. Estes activitats enguany no
s’han pogut realitzar a causa de les
precaucions davant el coronavirus,
per tal d’evitar les aglomeracions.
El seu club de lectura està planiﬁcat des d’una dinàmica assembleària, amb 4 reunions anuals, i ha viscut un creixement notable. La
darrera reunió al setembre la tornaren a poder fer presencial, com
a mostra de les ganes de reprendre
la marxa habitual. Altres activitats
que recuperen el contacte presencial són les jornades de voluntariat
ambiental organitzades amb Agró,
per al control de les tortugues en
el Pont Sec, i la celebració de l’homenatge a Jaume I amb el passacarrer musical del 9 d’octubre.
Un altre element deﬁnitori de
l’activitat de Macarella és la revista
Plaerdemavida, que ha assolit 65
números amb una evolució cap a
la millora del disseny i la major es-

pecialització en els continguts. Inclou temes de debat (a partir de l’editorial ‘Aixeta’ que comenta
l’actualitat), entrevistes, amb aportacions culturals i d’investigació
històrica, i una contraportada poètica punyent. Ara com ara n’editen
150 exemplars, per al centenar de
socis propis, més 30 subscripcions
externes i alguns altres per a distribució lliure en el poble. Cultura i
opinió amb intenció d’implicació
social crítica, perquè en la Macarella “descartem que qualsevol
temps passat va ser millor”.

Complicitat associativa
Destaca l’actitud de la gent del
col·lectiu, teixida per la complicitat
amb entitats ecologistes, associacions de pobles veïns i, especialment, amb la colla de dolçainers
‘La Brama’. I encara més en l’organització assembleària i la programació pròpia. “Amb diners, xiulets;
però fem coses molt dignes amb
cooperació, planiﬁcació, esforç i
participació. He aprés en la Maca-

rella que es poden fer moltíssimes
coses culturals boniques i valuoses,
però que no costen molts diners.
No som gens consumistes. I quan
hem programat alguna actuació artística l’hem pagada amb la subvenció municipal”, explica Xusa.
“Fem cultura per a la gent, sense
pretensions d’ostentació”, continua. “Però tampoc renunciem a
l’ambició d’alta cultura, perquè tenim vocació de continuar, amb arrelament i obertura”, completa Roser. I continuen amb la vocació
comarcal: “Falta una estructura comarcal que dinamitze, connecte i
coordine la xarxa de l’Horta Nord,
amb trobades i visites als pobles
veïns, i així conéixer-los i sentirlos com a propis”.
Tenim una història per viure,
com diu aquella cançó del començament, i en açò la Macarella té
molt a dir. El moviment es manifesta caminant, i al col•lectiu cultural de Bonrepòs i Mirambell porten vint anys a les esquenes i molts
més per seguir recorrent. g
TARDOR 2020
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Els quatre
maulets
de Foios
ESPAI CARRAIXET

E

REDACCIÓ Sergi Ruiz
FOTOGRAFIA Alamida

l 24 de setembre de 1708, el sol projectava sobre
les teules del Consell de Foios una ombra mínima
de la petita església gòtica. En el seu interior, alhora
magatzem, seu del justícia i garjola, s’hi trobaven els
consellers del poble, gairebé tots llauradors i caps de
família, que esperaven la comitiva del botxí provinent
de València. Hi havia Pere Rausell, Vicent Ferrando,
Josep Ruis, Tomàs Corell, Josep Peris, Vicent Devís,
Tomàs Palau, Sebastià Bueno i així, ﬁns cinquanta cognoms de llinatge encara vigent, davall d’un pòrtic humil que confrontava amb un hort inculte, amb dos
grans lledoners que oferien un pacíﬁc recer. Un pou
solitari de tova era l’únic element que destacava enfront dels membres del Consell, que seien en silenci.
Eren tots, llevat de Josep Rodrigo, Justícia, i de Vicent Carceller, Jurat, i dos membres més del Consell.
Per esbrinar els motius de la reunió i del parador dels
dos principals càrrecs del poble, en l’ocàs d’aquell estiu, hem de retrocedir dies enrere, al 15 de setembre.
La ploma d’Isidre Planes, cronista de la Guerra de Successió, només fa una breu anotació que anticipa l’enorme tragèdia que s’emparava del poble: «Aquest dia
han empresonat a València tretze homes de Foios, per
esbrinar qui ha mort cinc soldats en aquest lloc l’any
passat».
El diari d’Isidre Planes és un dels pocs testimonis
de l’episodi més espantós i obscur de la guerra successòria a Foios. Potser no assoleix la transcendència
de la batalla d’Almansa, ni iguala l’èpica resistència
de Xàtiva, però aﬁg un generós detall de l’àmplia reacció arreu del país front el regnat de Felip V i de com el
nou règim borbònic es va imposar amb la raó de l’espasa i del botxí.
El Regne de València s’havia debatut entre partidaris de dos dinasties enfrontades. La desfeta d’AlTARDOR 2020
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mansa l’any anterior, la sobtada caiguda de València i
la crema de Xàtiva, havien acabat amb tota esperança
i, tot i que botiﬂers no hi havia al poble, els presents
tampoc no responien exactament al nom de maulets
amb què els borbònics els havien motejat. Només eren

El retrat de Felip V al Museu de l’Almodí de Xàtiva
s’exposa capgirat des de l’any 1956, com a penitència
pel càstig brutal que va infligir el monarca quan
va ordenar incendiar la ciutat

llauradors, gent senzilla, tanmateix
persuadits que el llinatge de la
Casa d’Àustria els assegurava llibertats i prosperar, perquè era provat que el breu regnat de Felip, no-

ESPAI CARRAIXET
més els havia portat represàlies,
porgues i exaccions.
Les cròniques, tant la de Planes,
com la d’Ortí, bastant més succinta,
res no aclareixen sobre els temps
previs a l’empresonament dels
tretze veïns, des dels primers batecs del conﬂicte, i especialment
des d’Almansa, el 25 d’abril de 1707,
que prologa el seguit de desgràcies
que s’abatran sobre el regne. Hem
de recórrer als protocols dels Consells Generals d’aquests mesos, on,
estranyament, la referència a la
mort dels soldats de Felip V és només, si volem, velada.
Consten, almenys, dos Consells
en juliol i agost del 1707, amb pagaments a què el poble hagué de
fer front: «Estem, doncs, tots conformes amb el tracte al qual ha arribat Vicent Carceller, jurat nostre,
amb el senyor coronel del lloc de
Montcada perquè no vinguen els
soldats al poble. [...] que se li donen
els vint doblons de velló que ha
ajustat i que es faça repartició per
tots els veïns», «Concedir les doscentes cinc lliures que demana la
Diputació de València per al servei
de Sa Majestat Felip Quint, que es
prenguen de la bossa del poble».
Planes posa ﬁ a la crònica el 24
de setembre: «Per ordre d’Asfeld
han penjat al mercat de València
quatre homes naturals i rics del lloc
de Foios, els cossos dels quals seran esquarterats i {...} s’exhibiran
al mateix poble” [...] un era Justícia
i un altre Jurat. El delicte [...] el van
cometre pel maig de l’any passat
quan passaren les tropes de Felip
V cap a Tortosa; van eixir al camí i
cinc soldats ﬁlipistes convidats pel
justícia per ser hostatjats, van ser
enganyats, empresonats i morts
amb crueltat [...]».
Fos una emboscada militar a
tropes ﬁlipistes al Camí Ral, un engany, o la reacció a la rapinya de
les hosts de Felip V al seu pas pel
poble, la mort de 5 soldats en maig
de 1707 a mans de foiers, no va es-
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tar cap delicte comú, com insinua
Planes, sinó que es produeix en un
context nítidament bèl·lic, poc després d’Almansa, quan claudicada
València, les tropes borbòniques
marxen cap al nord. És inversemblant que una justícia marcial, pregonament expeditiva, tardara 15
mesos des dels fets, a empresonar
i torturar tretze membres del Consell, i massacrar Jurat, Justícia i altres dos membres, tot exhibint les
restes a Foios com a escarn.
L’Horta va estar, sens dubte, bastió maulet i sobre els nostres pobles s’abaté tot el pes de la venjança i repressió borbòniques.
Tanmateix, es va prioritzar la pressió extractiva a què ens van sotmetre per aconseguir el ﬁnançament
borbònic de la guerra. Hi ha constància que a Meliana i a Albalat
també hi hagué brutals exaccions
i conﬁscacions de terres i béns.
Tanmateix, és evident que, a Foios,
les quantitats acordades no van ser
suﬁcients per a aplacar una repressió encara més sagnant.
Mentre, al petit hort del Consell,
a pesar que l’estiu declinava, la calor no s’esvaïa. Un conseller es va
alçar feixugament, s’acostà al pou
i va fer un glop d’una ferrada, després s’aplicà una mica d’aigua sobre el front i el bescoll. Ell va estar
el primer a advertir la columna de
pols que s’acostava pel sud-est. g

la mort dE 5
SoldatS En maig
dE 1707 a manS
dE foiErS no va
EStar cap
dElictE comÚ,
SinÓ quE ES
produEïx En un
contExt bèl·lic
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ALBALAT EN DANSA

Albalat dels Sorells ha apostat per la cultura
segura en una nova edició del seu festival de
dansa, la cinquena, que ha suposat la consolidació d’una programació de qualitat i per a tots
els públics al voltant d’una de les arts escèniques amb menys visibilitat del panorama cultural. Entre el 19 i el 20 de setembre poguérem
disfrutar de la proposta de 8 companyies sota
la direcció de Pepa Cases com a coordinadora
de l’exitós esdeveniment.

FIMEL ÉS POSSIBLE

Amb el lema ‘Fimel és possible’, els dies 17, 18
i 19 de setembre es va celebrar l’edició número
21 de la Fira comercial i agrícola de Meliana.
L’esdeveniment va començar amb l’acte institucional dedicat a l’agricultura i va continuar
amb activitats diverses com ara exposicions,
xerrades, visites al Palauet de Nolla i la presentació de ‘Commel’, la nova plataforma digital de compra del comerç local de Meliana.

SETMANA CULTURAL PEL 9 D’OCTUBRE A FOIOS

Foios ha organitzat una proposta d’activitats amb caràcter popular, cultural, esportiu i festiu per a celebrar el 9 d’Octubre.
Entre el 2 i el 6 d’octubre s’ha celebrat el concert del Diluvi, la
pujada al campanar de l’església per a disfrutar de vistes úniques i els concerts de la Banda i del Cor del Centre Artístic Musical. La Setmana Cultural es completarà el dia 8 amb l’atorgament del Premi Foios Cultural a Rosa Chirivella i Rausell, a
títol pòstum, i el dia 9 amb el concert de Pep Gimeno ‘Botifarra’,
amb l’espectacle ‘Deixa’t estar de romanços’, acompanyat per
la seua rondalla de corda tradicional.
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l creuetí Pau Sanchis i el veí de
Burjassot Josep Martínez, junt
amb els també valencians Rubén
Luzon i Francesc Bononad, solien
debatre en les nits poètiques del Ca
Revolta sobre el panorama editorial
valencià, i el criticaven per arraconar la poesia «entre l’autoedició i l’eixida dels premis». Així nasqué la
seua aventura innovadora, l’editorial
BUC, de «fer els llibres que ens agradaria llegir, bonics per dins i bonics
per fora». El dissenyador Dídac Ballester donà personalitat a la imatge.
Martínez, lector i agitador cultural,
és l’únic que no escriu ni ha publicat
poesia pròpia, i diu que ha aprés
molt amb el projecte, “sobre tots els
detalls de preparació d’un llibre i el
procés d’edició. També he obert molt
la meua mirada literària, m’ha ajudat
a eixamplar i conéixer el nostre panorama”.
Els bucaners presentaran la seua
última novetat abans de tancar l’editorial en la Plaça del Llibre de València, coordinada per la fundació
Full. Una traducció de Soﬁa de Melo,
que serà la vint-i-dosena des que al
novembre del 2014 començaren l’a-

Les esperances creatives
ventura. Amb les traduccions han
obert camí a diverses obres ﬁns ara
poc o gens accessibles en la nostra
llengua, i s’han sumat als originals
que han conformat un catàleg molt
interessant. Pels noms inclosos com
pel contingut de les propostes poètiques: «Deixem de fer llibres, però
no deixem d’existir. I després d’un
2020 que ha sigut un suro, el 21 serà
any de promocions, reedicions i presentacions. De cultivar la complicitat amb autors i llibreries», comenta
des de la Pobla de Farnals el poeta i
traductor Pau Sanchis. «El projecte
ha crescut i necessita més hores,
mentre nosaltres tenim la vida més
complicada per a dedicar-hi temps»,
explica el creuetí.
El catàleg divers és fruit del debat
intern i els contrapunts estètics dels
impulsors, i continua disponible en

el web edicionsdelbuc.com. El ﬁltre
d’exigència sorgeix del diàleg, perquè, tal com exposen els editors,
“tots reconeixem l’oﬁci poètic més
enllà de gustos i manies personals”.
Creativitat fructífera, però sense
eixir de la cultura de resistència.
Amb aliances amb altres projectes,
com la botiga virtual de l’editorial
Adia. Atreviment i ambició des de
l’activisme cultural, que ha permés
crear una col·lecció amb personalitat. «Trobàvem un forat d’edició de
qualitat, i amb BUC hem creat una
molt digna col·lecció independent
de poesia al País Valencià», explica
Sanchis.
L’experiència d’esta editorial independent de poesia és una victòria
minúscula i temporal, un avanç cultural destacat al nostre abast. Llegiu
les seues obres i gaudiu. g
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Mosaics
de música
ESPAI CARRAIXET

Concert d’Edu Comelles i Rafa Ramos
al cicle de ‘Mosaics de música’

al Palauet de Nolla

E

REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA IMC de Meliana

ls mosaics són un tot, una unitat, un sentit construït amb xicotetes parts de diferents colors agrupades. Els de Nolla són un excel•lent exemple d'aquesta tècnica i el Palauet, ubicat a l'horta de Meliana,
una mostra de les seues possibilitats. Aquest espai va
esdevindre una mena de 'showroom' de l'època quan
a ﬁnals del segle XIX la ceràmica de Nolla, fabricada a
la factoria situada just al costat, decorava les residències de les famílies més adinerades i importants ediﬁcis públics. Amadeu de Savoia, Alfons XII o la família
Romanov varen visitar aquesta alqueria recoberta per
nombrosos mosaics per a comprovar què es podia
aconseguir amb aquest material, que es pot trobar, entre molts altres llocs, al Teatre Principal de València o
a la Casa Batlló de Barcelona. Per aquests motius, la
L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

rehabilitació del Palauet de Nolla ha signiﬁcat recuperar una part de la memòria de Meliana.
Des de les institucions del municipi ho tenien clar:
un lloc amb un valor artístic tan elevat com aquest
calia omplir-lo de cultura. El 12 de setembre va començar 'Mosaics de Música', un cicle de concerts programats per l'Institut Municipal de Cultura de Meliana.
Fins al 4 d'octubre, el pati del Palauet va acollir una
sèrie d'actuacions musicals d'estils molt diversos. Pau
Viguer Trio va obrir l'agenda amb el seu jazz i l'endemà
va ser el torn d'una proposta clàssica amb el concert
d'arpa, violí i soprano 'De soprano y arpa'.
El 26 de setembre va ser el torn de l'electrònica
amb “Gone But Not Forgotten”, un projecte del músic
Edu Comelles qui, juntament amb Rafa Ramos, ha explorat les capacitats acústiques i sonores de la ceràmica. El pop va arribar el dia 27 de la mà d'Annie B
Sweet. El 3 d'octubre va actuar 'Quartet Téano', format
per ﬂauta travessera, violí, viola i violoncel i, ﬁnalment,
la programació es va tancar el 4 d'octubre amb el cantautor Andreu Valor. Així, l'eclecticisme dels estils es
combina com peces de mosaic per a conformar un cicle únic i amb entitat pròpia.

Visites al Palauet
Al mes de juliol, després de les obres de reforçament
de l'estructura del Palauet i de la restauració de mosaics, pintures i altres elements decoratius, l'ediﬁci
es va obrir a les visites. Aquestes es realitzen els divendres, dissabtes i diumenges en grups reduïts i cal
reservar plaça des de la secció de Meliana de l'aplica-
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pel pas del temps. Ara, les obres
continuaran a la part superior.
Amb la seua apertura i el seu ús
com a nou centre cultural, el Palauet de Nolla s'ha convertit en una
de les peces clau del projecte “Turisme Carraixet”, l'objectiu del qual
és donar a conéixer el valor patrimonial, mediambiental i gastronòmic de part dels municipis de la
comarca per tal d'impulsar la regió
com a destinació turística. Conscients de la importància d'una indústria com la de Nolla, reivindicar
el seu valor és una qüestió de justícia històrica i artística. Omplir-la
de cultura, una necessitat.

ció mòbil de la Diputació de València. Actualment es pot accedir a la
planta baixa de la infraestructura
on, a més de contemplar les obres
de mosaic, hi ha disponibles fotograﬁes, textos explicatius i vídeos
sobre la història de l'espai i del procés de recuperació, que ha aconseguit reviscolar un ediﬁci d'alt valor
artístic que durant molts anys presentava un aspecte ruïnós i l'estructura del qual estava amenaçada

La Ruta Nolla de Meliana
L’Ajuntament de Meliana ha obtingut una subvenció de Turisme de
la Comunitat Valenciana per a senyalitzar la Ruta Nolla de Meliana.
El projecte consisteix a fotograﬁar
els mosaics que decoren l’interior
de les cases i ediﬁcis del poble amb
la ﬁnalitat que, d’una manera senzilla, des de l’exterior, aquelles persones que visiten la localitat puguen accedir des dels seus mòbils,
per mitjà d’un codi, a les fotograﬁes
i puguen admirar els preciosos mosaics de Meliana sense haver d’accedir a l’interior de les cases. g
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L'Almàssera més
musical captiva el
seu veïnat

Almàssera ha représ la programació cultural amb la
cinquena edició del Cicle de Música. Cada divendres de
setembre, hi ha hagut actuacions de gospel, flamenc o
música clàssica, entre d'altres. Amb totes les mesures de
seguretat, el públic ha omplit l'aforament de les sessions
REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Ajuntament d’Almàssera

El Sextet CassualBrass va presentar
l’espectacle “Els nostres records”
TARDOR 2020
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Concert de flamenc
fusió amb la cantautora
malaguenya Paula Domínguez

ornar al cinema, al teatre o als
concerts de música després de
mesos sense poder gaudir de la cultura en viu fa que molta gent estime,
ﬁns i tot més, aquests béns tan necessaris. D'una altra banda, els i les
treballadores de la cultura han sigut
un dels sectors més castigats econòmicament durant la pandèmia,
aturada que continua en gran mesura i paralitza aquest motor productiu.
Aquestes són les principals raons
que han fet que l'Ajuntament d'Almàssera haja impulsat al setembre
la cinquena edició del seu Cicle de
Música en viu: remarcar que la cultura és un bé necessari per a les persones i donar suport als artistes que
la fan possible. Un cicle al qual el
veïnat ha respost positivament, omplint l'aforament de totes les sessions i adaptant-se a les mesures de
seguretat.
D'aquesta manera, cada divendres del mes el pati de l'Ajuntament
o el Centre Cultural han acollit di-

ESPAI CARRAIXET
La mezzosoprano Adriana Mayer
acompanyada perJuan Carlos de Mulder

verses actuacions, de gospel a ﬂamenc passant per música clàssica,
entre d'altres. L'objectiu, segons explica el regidor de Cultura, Aitor Ramon, és que siguen sessions de músiques diferents organitzades sota
un punt de vista didàctic, de tal manera que durant l'actuació els músics
expliquen curiositats o experiències
al voltant de la seua obra, perquè el
veïnat, a més de sentir-la, puga entrendre el context d'on cada música
sorgeix. “Fem possible l'entretenimient i la cultura amb eixe vessant
divulgatiu per al públic. Com més coses conten els artistes, més interés
capten de l'audiència. Estem molt
contents amb l'experiència perquè
músics i públic la disfruten molt”,
apunta Ramon.

El cicle va começar el 4 de setembre amb el concert de la mezzosoprano Adriana Mayer i la viola i l'arxillaüt del músic Juan Carlos de
Mulder, els quals van tocar obres del
Renaixement, junt amb cançons i
glosses del Segle d’Or espanyol. Per
la seua banda, l'11 de setembre, el
Sextet CassualBrass va interpretar
l’espectacle “Els nostres records”,
amb adaptacions de temes coneguts
d'artistes com ara ABBA i d'altres,
fent servir instruments clàssics.
El divendres següent, el 18, la cantautora malaguenya Paula Domínguez, coneguda per participar en diversos programes musicals de
televisió estatals, i els músics Carlos
Torijano i Paco Escudero, oferiren un
espectacle de música ﬂamenc fusió.

17

Las Chicas del Gospel

Van tancar aquesta cinquena edició del cicle el 25 de setembre Las
Chicas del Gospel amb una barreja
de música negra, bandes sonores i
cançons pop. “Hem pogut disfrutar
d'una selecció d'artistes de qualitat
i hem treballat perquè el Cicle de Música d’Almàssera siga un referent entre els pobles de la comarca”, explica
el regidor.
Si alguna persona no ha pogut assistir a alguna actuació o vol conéixer més detalladament de què tracta
aquest cicle de música, pot recuperar
tots el concerts i tornar a veure'ls en
la pàgina de Facebook de l'Ajuntament d'Almàssera, perﬁl des del qual
també han retransmés totes les actuacions en directe perquè ningú es
quedara sense poder gaudir-les. g
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GODELLA PARTICIPA EN LA TROBADA DE LA
XARXA DE CIUTATS PER L'AGROECOLOGIA

La trobada anual de la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia, celebrada els dies 1 i 2 d'octubre de manera virtual, ha comptat
amb la participació de Godella, municipi membre de la institució. La temàtica de l’encontre ha estat els sistemes alimentaris locals enfront de riscos globals, on s’han analitzat aspectes com l’evolució de la Covid19 o la crisi climàtica. Un espai
per a l'intercanvi d'experiències imprescindible en un moment
en què la crisi sanitària ha posat en relleu la importància de la
bona alimentació com a estratègia de salut preventiva i el model agroalimentari com una de les prioritats que cal atendre.

ACTES VANDÀLICS A LA V EDICIÓ
DEL ‘RAFELBUNYOL FI DE TRAJECTE’

El V Festival de Cultura Urbana ‘Rafelbunyol Final de Trajecte’, una iniciativa per a fomentar la
creativitat entre els joves, ha comptat enguany
amb l’exposició ‘València en graﬁtis’ i amb la
mostra d’art urbà amb intervencions de pintura
a l’entorn del camp de futbol. Malauradament,
als pocs dies es va produir un acte vandàlic sobre les obres realitzades en aquesta edició.

MASSAMAGRELL HOMENATJA ELS
AFUSSELLATS PEL RÈGIM FRANQUISTA

39 veïnes i veïns de Massamagrell van ser tretes
de les seues cases el 14 de setembre de 1940 i afusellades en Paterna. El municipi va recordar les
víctimes d’aquella negra jornada, junt amb la memòria d’altres 6 persones assassinades pel règim
franquista ﬁns a 1942, amb un acte d’homenatge
davant el monòlit que els recorda al cementeri municipal. Massamagrell és el municipi de l'Horta
Nord amb més assassinats pel règim franquista.
TARDOR 2020
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Un any de
la demolicio´
del Forn de
Barraca

E

l diumenge 27 de setembre es va
acomplir un any de l’enderroc
del forn de Barraca, un esdeveniment que va atraure l’atenció del públic sobre la destrossa de les obres
de la V21, després de 10 dies de resistència dels voluntaris al seu entorn. Des de l’associació Per l’Horta
s’ha recordat la data amb l’estrena
del documental de David Segarra ‘Per
molt que bufe el vent’ el dia 26 de setembre a la Terrassa Lumiere d’Alboraia, i amb una marxa en contra
de la V21 el mateix 27 de setembre
ﬁns al lloc on s’erigia l’antiga alqueria
a l’horta.
Pel que fa al documental, David

Segarra va estar gravant durant les
protestes contra l’ampliació de la V21
a partir de l’any 2017, així com el procés de resistència i l’enderroc dut a
terme ara fa un any. Amb eixes imatges, juntament amb la recopilació
d’altres inèdites sobre la resistència
a La Punta, Benimaclet i altres entorns, gravades entre els anys 2000 i
2020 per nombrosos activistes, periodistes i documentalistes, ha creat
un treball que, com la dita popular
(Per molt que bufe el vent no s’apaguen les estreles), ens recorda que,
malgrat tot, seguim vius i resistint.
El treball ha estat ﬁnançat amb una
aportació col·lectiva en la qual par-

ticiparen 355 persones i comptà amb
el suport de Per l’horta, l’editorial
Sembra Llibres i del dissenyador
Diego Mir. La banda sonora ha estat
composada i interpretada per Míriam Encinas amb la col·laboració
de Carles Dénia.
Respecte a la marxa revindicativa, va eixir des de la Rotonda de la
UPV i va recórrer les obres les obres
d’ampliació de la V21. Hi va participar el col·lectiu ‘Forn de Barraca’, i
va travessar el punt on el Ministeri
de Foment ha de resoldre el desplaçament de les torres elèctriques que
varen provocar una setmana de protestes el passat mes de juliol. g
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Redescobrint
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la tenda del poble
REDACCIÓ I FOTOGRAFIA María José Martínez Modelo

E

Els xicotets comerços d’Alfara del Patriarca són els
escollits per molts veïns i veïnes per a
realitzar les compres diàries, una opció que es veu
reforçada amb la campanya “A Alfara, de tot i a prop”

n temps difícils tots tendim a
buscar refugi en allò conegut,
allò que ens és quotidià i ens reconforta com a individus dins
d’una col•lectivitat. I estos darrers
mesos han sigut complicats, i molt.
Una crisi sanitària que no havíem
conegut ens ha donat un pols en
molts sentits: econòmic, social, sanitari...i també a nivell emocional.
És ara quan més necessitem sentir
l’afecte dels nostres, connectar
amb el nostre món real i saber que
no estem a soles.
Tal volta ha sigut esta necessitat
de pertinença la que ens ha animat
a retornar i redescobrir allò nostre:
carrers, camps, història... i ens ha
Estanis Senent, de la Drogueria Mares

encoratjat a valorar la nostra realitat més propera, en una mena de
reaﬁrmació identitària. “No invente
res, redescobrisc”, que deia Auguste
Rodin. I d’este redescobriment etnogràﬁc han sigut partícips també
els nostres comerços, els de tota la
vida.

La vida dels carrers
Que el xicotet comerç i l’hostaleria
donen vida als carrers i als pobles
és un argument moltes voltes escoltat, i no per això menys encertat.
I encara es va fer més palès durant
la primavera d’enguany, la del conﬁnament i la desescalada. Estos establiments van jugar un rellevant

paper com a subministradors de
béns i serveis, però també com a
refugi i àncora d’una realitat que
anhelàvem. Les seues portes obertes ens convidaven a l’esperança, i
conversar amb els tenders i hostalers ens apropava a una humanitat
que necessitàvem més que mai.
A Alfara del Patriarca, el xicotet
comerç i hostaleria (en total, quasi
trenta establiments) viu un reviscolament motivat per este redescobriment d’allò local, d’allò nostre.
El seu servici personalitzat s’ha erigit com una opció ideal en temps
d’incertesa, on la conﬁança és clau.
El client de hui ha aprés a valorar
el producte i servei de proximitat,
tant per qüestions qualitatives (és
indubtable l’afecte que se li brinda
al producte o servei, allunyat de
presses) com també per una major

Consuelo Palanca, una de les premiades,
junt a Francisco Marqués, de la Tenda Llarga
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Cartell de la campanya penjat a la façana
del Palau de la Senyoria d’Alfara

conscienciació mediambiental (eliminació de desplaçaments, reducció de residus...).
Segons la regidora de Desenvolupament Local, Comunicació i Noves Tecnologies d’Alfara del Patriarca, Sònia Rodado, “no fa falta
eixir d’Alfara per tindre de tot: roba,
joieria, farmàcia, alimentació, estanc, tallers, administració de loteries, bars i restaurants... I el més
important és la conﬁança que dona
conèixer al comerciant i que et coneguen a tu”.

“De tot i a prop”
Amb la idea de recolzar esta simbiosi va sorgir la campanya “A Alfara, de tot i a prop”. “L’estat d’alarma va ser el detonant que ens
va fer pensar en la necessitat d’ajudar al xicotet comerç”, explica la

regidora. I, d’entre altres mesures,
va sorgir esta campanya, que consisteix en el sorteig de bons de 150
euros consumibles als propis comerços. “El client participa amb els
seus bitllets, que s’entreguen en els
comerços participants per compres
superiors a 10 euros”, comenta Rodado, qui aﬁrma que la resposta ha
sigut “molt positiva, amb un impacte social molt bo”. En total, 10
sortejos de 150 euros, un al mes,
ﬁns a abril de 2021.
Estanis Senent, de la Drogueria
Mares, opina que és “importantíssim” que es recolze el comerç local,
i esta campanya és “súper positiva,
perquè la gent ve molt més contenta a la tenda”. En la mateixa línia són les paraules de Francisco
Marqués, de la Tenda Llarga, qui explica que la gent “té més iniciativa
per a vindre a comprar al comerç
local”. Precisament, són estos dos
comerços els què han atorgat els
primers dos premis, a Èlia Julian i
Consuelo Palanca. “És una campanya molt ben pensada, tant per al
que ven com per al que compra”,
aﬁrma Consuelo. Una motivació
més per a redescobrir, per a valorar
allò nostre i proper.

Seguint amb aquell revolucionari escultor francès, tal volta és
l’hora, en este temps de sotsobre
que vivim, de redescobrir allò autèntic, natural i vertader, allunyat
de models imposats i estandarditzats. Mirar cap les nostres arrels,
la nostra idiosincràsia col•lectiva,
que en deﬁnitiva és la nostra realitat immediata. I, potser, estos xicotets comerços podran perdurar en
el temps si som capaços de valorar
i repensar el seu paper per al futur
dels nostres pobles. g
La regidora Sònia Rodado i Elia Julián,
premiada a un dels sortejos
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Ruta cap a noves

MOBILITATS

L

REDACCIÓ Eduard Ramírez
Fotografia Alamida

’emergència sanitària que vivim
i especialment el conﬁnament a
causa de la pandèmia per Covid-19
han fet destacar la necessitat de
canvis en la nostra organització social. Els avisos que apunten al necessari despertar de consciència ja
ens arribaven amb els efectes de
l’escalfament global o l’empremta de
carboni d’un consumisme deslligat
de les estacions i la pausa per a la
regeneració, alarmes d’una crisi de
l’entorn natural que ens sosté. Enguany es va determinar el 22 d’agost
com el Dia de la Sobrecapacitat de
la Terra («Overshoot Day»), és a dir
quan hem exhaurit tots els recursos
naturals que genera el planeta en un
any. Cal considerar que el fre de l’activitat pel coronavirus ha fet que la
data de «sobreconsum» arribe tres
setmanes més tard que el 2019.

EixirEm dE
l’actual SituaciÓ
d’EmErgència
Sanitària, pErò
continuarEm
nEcESSitant
adaptar la
noStra manEra
dE viurE
TARDOR 2020

Entre les nostres capacitats personals d’actuar, els nostres hàbits de
transport i triar el consum de proximitat deuen ser les que tenim més
a l’abast. En aquesta mateixa línia
el conseller Arcadi España explicava
en la V Jornada Valenciana per la
Mobilitat Sostenible: «les infraestructures d’aquest país s’han centrat
en grans obres, duplicar carreteres,
acomodar-nos al vehicle privat. Es
tracta d’un model esgotat i en transició». Realment pareix inevitable
l’evolució dels nostres costums
col•lectius respecte a la manera d’interactuar i viatjar: «la mobilitat està
en transició, en estos temps s’obri
la porta a un nou model multimodal
i més sostenible, que incorpora altres mitjans com la bicicleta, el patinet i la bicicleta elèctrica. Cal centrar en el veïnat i no en el cotxe la
mobilitat quotidiana, com ara amb
la peatonalització de les ciutats». España apuntava a la necessitat d’invertir «en transport públic, sostenible, i de rodalies. L’arribada de la
Covid ha accelerat el procés que
porta a una nova manera de veure i
entendre les infraestructures».
Com a exemples concrets mostraven els projectes premiats en la
Setmana Europea de la Mobilitat. Els
més destacats en ciutats de més de
50 mil habitants han estat els ajuntaments de València per la peatonalització de la plaça de l’Ajuntament,

i el de Benidorm per les rutes cicloturistes en el medi natural. Entre 50
mil i 20 mil habitants premiaren l’Ajuntament de Manises per l’adequació del Passeig de l’Horta i la Baixada de les Escoles, i el de Vall
d’Uixó per la peatonalització de la
Plaça Centre. Entre els pobles de
menys de 20 mil habitants, els plans
de mobilitat urbana sostenible d’Albal i Alcalà de Xivert, més la recuperació d’itineraris saludables per a
vianants d’Utiel i «L’Escola caminant» de Picanya.

Campanya «Mobilitza’t»
A les iniciatives relacionades amb
la Setmana Europea de la Mobilitat
l’objectiu compartit és un canvi cultural en els nostres hàbits. I per a
començar des de la conscienciació
de les noves generacions, la campanya «Mobilitza’t» s’ha presentat amb
la cançó homònima de Dani Miquel,
amb bons col·laboradors de música
infantil. «Els pobles i les ciutats
s’omplin de vida si no estan congestionats», canten per a fer-nos memòria a menuts i majors.
Igualment Metrovalencia ha iniciat la campanya «El metro és teu.
Espai de convivència. Cuida’l» en
col·laboració amb l’Associació de
Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV). Com a primer tema
promouen l’ús correcte dels patinets
en les instal•lacions i vehicles de
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La campanya
«Desconnecta el patinet» és una proposta de Santi Vicente, de l’estudi «memosesmas»: «Quins altres tipus de
conductes de respecte es produeixen en espais de característiques semblants? Igual que amb els dispositius
electrònics, que en determinats llocs d’ús públic han de
ser desconnectats per a no destorbar». Si pleguem els
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patinets evitem molèsties a la resta d’usuaris i facilitem
la convivència mútua. En les següents campanyes d’aquesta segona edició de la iniciativa que combina il·lustració i missatges de respecte, trobarem com a protagonistes els artistes Edmon, Tania Vicedo, Núria Tamarit
i Luna Pan.
Des de l’art cap als valors per tal de fonamentar una
cultura compartida de convivència. I entre els hàbits
saludables cal destacar les mesures de precaució que
també han introduït en Metrovalencia davant del coronavirus. Les mesures de seguretat passen per mirar de
mantindre la distància entre els passatgers, el control
de l’aforament, el repartiment de carassetes, i reforçar
les mesures de control amb més personal de seguretat
i major freqüència de desinfecció dels vagons i de les
instal·lacions. Més tard o més prompte eixirem de l’actual situació d’emergència sanitària, però continuarem
necessitant adaptar la nostra manera de viure a uns
hàbits saludables i sostenibles. Podem albirar eixe futur
en la inauguració del Cicloparc de l’estació de Torrent
Avinguda, que ha de servir de model a moltes més. Perquè la transformació de la nostra mobilitat necessita
inversió i molta perseverança. g
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Horta
màgica
J

REDACCIÓ Enric Palanca
Fotografia Alamida

aime Lázaro, vecino de Puçol,
dice que cazando a la una de la
noche en una partida que allí llaman
camino de Líria, solo, vuelto hacia
el Puig, vió a este castillo que está
derribado, cual si fuese grande, y entero: pero hecho todo de luz (…). Decía, el resplandor ser cual de la luz
del mediodía, sin moverse ni menearse en media hora que se lo miró.
Pero subiendo después en un recuesto de allí cerca para verlo mejor,
desapareció la luz, dejando aquel lugar no ya claro como antes, mas oscuro y lóbrego como la noche que
en efecto era.
Aquest fet insòlit al segle XVI, que
no pot emmarcar-se al folklore ni a
miracles del cristianisme, està recollit a l’obra El castell de la patà i el
naixement del Puig de Santa Maria,
de J. S. Badenes, que recupera el text
original de Felipe Guimerán de 1591
al voltant d’un succés del que podríem anomenar l’horta màgica.
Sí, l’horta és una comarca que ha
tingut com a principals imaginers
la música del mestre Giner, la pintura de Sorolla i les lletres de Blasco
Ibañez i Vicent Andrés Estellés. Una
comarca que és fecunda en costumisme però que ofereix una altra
cara insòlita, fantàstica. Màgica, en
deﬁnitiva.
No es tracta només d’una realitat
pròpia de temps antics. Als pobles
dels voltants del Carraixet es va estendre la notícia d’un lleopard que
TARDOR 2020

El Drac del Puig
de Santa Maria.
Foto anterior a 1936,
procedent del llibre
Fem memòria,
fem història,
de Mati Pérez i
Begonya Lòpez,
publicat per
l’Ajuntament del
Puig en 1998

s´amagava entre els horts sense saber d’on venia ni perquè estava allí,
tal com va il·lustrar Núria Poveda a
la portada de la passada edició d’Espai Carraixet. Podria ser aquesta la
mateixa horta on Peris Celda donà
vida al personatge de sainet Nelo
Bacora?
Tenim motius per a entendre que
l’exuberància barroca del nostre ser
té com a rerefons un llenç tenebrós
on lleopards, ànimes en pena i bous
embolats brollen de l’inconscient
col·lectiu, perquè sense ser massa
exhaustius, l’horta ha tingut dracs,
com es podia contemplar abans de

la Guerra Civil sobre la tomba de
Bernat Guillem d’Entença al monestir del Puig. Este drac, conta la llegenda, vivia al barranc que separa
el Puig i Puçol. El propi Bernat, l’heroi de la Batalla del Puig, per intercessió divina el va matar amb la
seua espasa.
També hem tingut escorpins gegants a la platja del mateix poble.
Això va ocórrer en 1993. Un artista
de circ escocés -sempre un personatge llunyà i errant- portava a la
seua furgona uns exemplars d’escorpí africà que es varen escapar de
la gàbia on estaven. Es varen inten-
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tar localitzar els espècimens sense
èxit i potser per això als pocs dies
es deia que estos artròpodes ja portaven ous fecundats i que s’anaven
a reproduir, estenent-se sobre les
nostres platges un mant d’escorpins
negres gegants.
També tenim animals més propers que completen el bestiari. Cita
obligatòria n’és el bou. No va de
broma: l’efecte terroríﬁc que pot provocar la sola possibilitat de deixar
la porta oberta del carrer durant els
festejos taurins i que s’enﬁle cap
amunt el bou embolat és el mateix
que el del drac del Puig. Més encara
quan s´escapa. Ningú no ha somiat
amb un bou que ens guanya terreny
mentre a penes podem córrer? Peixos gegants, serps que roben la llet
dels pits de les lactants i maten de
fam als nadons, fardatxos que acudeixen a la sang menstrual... El rat

penat és, de fet, la menys meravellosa de les nostres bèsties.
Hi altres tipus de fets insòlits,
com els esclats celestes produïts al
1987 on testimonis de La Pobla de
Farnals varen observar com dos boles de foc creuaren el cel direcció
Mallorca per a no tornar a saber-se
res als mitjans de comunicació, com
si no hagueren passat... També hem
tingut tempestes amb tant d´aparell
elèctric que algú podria haver visualitzat alguna cosa més intel·ligent al
darrere... Al cap i a la ﬁ, l’incident
OVNI de Manises del 1979 també va
transcórrer sobre els nostres caps.
Qui sap?
L’horta també és un espai sobrenatural. Trobem la història de les
ànimes en pena que provocaren
certs esdeveniments a la casa dels
propietaris de l’antiga Jutera de Foios. També es conta que en 1903 el
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rector de la Pobla de Farnals va reconéixer que a un tal Juan Bautista
Civera se li apareixien les ànimes
dels seus difunts germans a causa
de no haver pogut fer més ampla la
plaça de l’església. I per als més intrèpids, resulta temptador recórrer
els corredors buits dels ediﬁcis a
mig acabar de l’última bombolla urbanística. Quant de misteri pot evocar l’absència d’éssers humans a
una casa per acabar!
Monstres, fantasmes, espiritistes,
vidents, frega-panxes, greixeros,
passadors de llista i comptadors de
berrugues: misteri i foscor en una
atmosfera que també compta amb
nits llargues d’hivern, gebre als
camps i converses greus al voltant
d’un tendur.
No tot podia ser un tapís de murta
i de roses ﬁnes; la negror del pintor
Ribalta també és mediterrània. g
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La devoció a
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Santa Bàrbara
al poble de Moncada
REDACCIÓ Nelo Vilar
FOTOGRAFIA Moncadapèdia

S

anta Bàrbara és una santa llegendària del segle III, molt popular
perquè protegeix dels llamps i de la
mort sobtada i violenta, i a més és la
patrona de miners i artillers.
A Moncada, la tradició diu que el
seu patronatge s’inicia quan el divendres 27 de maig de 1701 s’encomanaren a la santa per a demanar
la seua protecció contra una tronada
que amenaçava el terme, un fet que
s’homenatja en les festes patronals
del 9 de setembre. També se celebra
la festivitat de Santa Bàrbara el 4 de
desembre, dia del seu naixement.
L’ermita de Santa Bàrbara està datada a mitjans del segle XVII, pareix
ser que sobre una ermita més antiga

dedicada a Sant Ponç. Si això és així,
la devoció a Santa Bàrbara precedeix
el fet miraculós de 1701, a partir del
qual va esdevenir patrona del poble.
Per entendre la devoció a Santa
Bàrbara en el temps hem buscat notícies de la seua festa a Moncada en
l’Arxiu de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura, que han destriat
pacientment a Moncadapèdia. Així,
en el diari La Paz de Murcia (dissabte
4 de maig de 1867) s’anuncia la participació de Moncada en les celebracions pel 2n Centenari de la Mare de
Déu dels Innocents màrtirs i Desemparats, al maig de 1867. La representació de Moncada desﬁla en processó entre altres 28 pobles, amb la

Una jove es retrata amb l’Ermita
de Santa Bàrbara de fons el dia
de la celebració de la festa
TARDOR 2020

imatge de Santa Bàrbara i una banda
de música. A la processó assistiren
gegants i cabuts, persones acollides
als establiments de caritat de la ciutat de València, representants dels
29 pobles, gremis, i tot tipus de personalitats civils i religioses.
Este model d’esdeveniment pietós de masses es realitza en un moment de gran conﬂictivitat social, caracteritzat entre altres coses per les
manifestacions polítiques de conservadors (sovint carlins, que ja havien iniciat dos guerres i estaven a
punt de declarar la tercera) i liberals
o revolucionaris. En qualsevol cas, el
que veiem en esta notícia és que a
meitat del segle XIX Santa Bàrbara
era la santa que millor representava
al seu poble -i, a més, que possiblement ja hi ha via una banda més o
menys formal que l’acompanyava,
abans de la data oﬁcial de la seua
fundació, en 1872.
Com a exemple de manifestació
política-religiosa, en El noticiero balear de dijous 3 de novembre de 1892,
s’informa d’una romeria multitudinària que eixia de València per arribar a l’ermita de Santa Bàrbara. Es
tractava d’una formació de grups
“quasi militar” identiﬁcats amb estendards, carregats d’escapularis, rosaris i medalles, amb bandes de música, rebuts en cada poble per

Fira i porrat de Santa Bàrbara
a mitjans del segle passat

autoritats i clero, amb arcs vegetals,
vols de campana, visques a la religió,
al Papa-rei i a Santa Bàrbara. A l’ermita es va dir missa; per arribar a
tots els ﬁdels es van pronunciar cinc
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sermons simultàniament. Es diu que
acudiren 12.000 persones a l’ermita,
que en el moment de la consagració
s’agenollaren a un temps mentre volaven al vent els estendards i trentaset bandes de música tocaven la
marxa reial.
Un incident: prop de Benifaraig,
davant d’una taverna, es va fer un
arc de carabasses i es va encatifar el
pas amb trossos de carabassa, una
irreverència a què els romers van
contestar amb himnes i marxes.
Però per a entendre les festes de
Santa Bàrbara en el seu aspecte més
lúdic i popular llegim El Regional:
órgano de la comunión tradicionalista, que en 1897 reprodueix detalladament el programa de festes als
sants patrons de Moncada i destaca
el paper de la “reputada música de
dicha villa, con su banda de cornetas”. Ací es parla detalladament de
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les confraries, del repertori que ofereix la banda en concert, de les misses i predicadors, de les processons,
les cucanyes, la cavalcada, les joies
d’haques i els castells de focs artiﬁcials amb pirotècnics de Benimàmet,
Paterna i Godella. Al remat, estes són
les festes que perduren, despolititzades i obertes a totes i tots. g

Dos xiquets mengen el tradicional
martell de caramel de Santa Bàrbara
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BENVINGUDA AL NOU CURS

La Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord dona
la benvinguda al nou curs amb la campanya ‘Amb
la mascareta però amb un somriure’. Aquest missatge, adreçat als xiquets i xiquetes de la comarca,
transmet l’alegria de tornar a l’escola després de
sis mesos sense classes presencials.

IX EDICIÓ DEL FESTIVAL DE JAZZ DE GODELLA

Els jardins de Villa Eugenia de Godella ha acollit entre els
dies 24 i 27 de setembre el Godejazz, el festival de jazz més
consolidat de la comarca, que en aquesta edició ha comptat
amb referents com Antonio Lizana, el godellense Manolo Valls,
Perico Sambeat (a la fotograﬁa) o Ester Andújar, entre altres.
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25 anys
de feminisme
organitzat a
Montcada

E

n 1993 un grup de dones de
Montcada que venia del món de
la participació, com eren les AMPES
i l’Escola de Persones Adultes, començarem a reunir-se recolzades
des dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Després d’un procés de cohesió i de reﬂexió sobre les seues
vides, els va sorgir la necessitat de
fomentar la formació per al desenvolupament personal i col·lectiu i
adquirir recursos per a millorar la
seua qualitat de vida i la d’altres dones del seu entorn.
Per a portar endavant eixos objectius, es van formalitzar com a associació l’any 1995 amb el nom de
‘Col·lectiu de Dones de Montcada’, i
començaren a fer els primers tallers
d’autoestima. Maria Josepa Montagud, membre de l’entitat, ens conta
que a través de ‘Dones Joves del
País Valencià’ conegueren “una
dona molt especial per a nosaltres,
Neus Albertos Merí, que ens va donar la possibilitat de fer cursos i tallers amb altres dones feministes i
referents” com Marcela Lagarde, Valeria Rojo, Marta Vargas, Elena Simó,
Evangelina García, Amelia Valcárcel, Mabel Burin, Clara Coria o Carmen Alborch. Va ser l’inici de profundes reﬂexions al voltant del
feminisme, el patriarcat, la violèn-

cia, la sororitat i l’apoderament, conceptes hui en dia més assimilats
per la societat però que en aquell ﬁnal de segle XX encara eren desconeguts i infravalorats per la major
part de nosaltres.
Formen també del Consell Escolar Municipal de Montcada, de la
Federació d’associacions de dones
per la igualtat de l’Horta Nord i del
Front Abolicionista de la Prostitució
del País Valencià, per a poder aconseguir l’eliminació de l’explotació
sexual de dones, xiquetes i xiquets.
“El camí que hem fet al llarg d’aquestos 25 anys ha sigut molt enriquidor. De vegades no ha estat fàcil,
perquè no sempre ens hem sentit
recolzades i han sigut moltes les resistències a canviar dins la cultura
patriarcal, però ací estem, seguim
amb el nostre compromís de treballar cap als nostres objectius”, diu
Maria Josepa. “Estem convençudes
que podem millorar les nostres vides a nivell individual i col·lectiu i
avançar cap a un món millor, més
igualitari, just i lliure, on les properes generacions tinguen una convivència sense discriminacions, ni
per raó de sexe ni per cap d’altra”,
conclou Montagud.
Amb aquesta mateixa motivació,
el Col·lectiu de Dones de Montcada

celebra el seu 25 aniversari amb
dues activitats programades per a
aquesta tardor. La primera tindrà
lloc el pròxim dia 25 d'octubre, amb
la presentació de l’associació, on les
dones membre contaran la seua
història i les seues experiències.
Posteriorment hi haurà un concert
del cantautor Pau Alabajos.
La segona activitat serà el 8 de
novembre, amb un acte literari sobre Carmelina Sànchez Cutillas, escriptora d'especial rellevància en el
marc de les lletres valencianes contemporànies, que s’arredonirà amb
el concert de Maria Fabuel.
Ambdues jornades se celebraran
a partir de les 19 hores a la Cerveseria Antull de Montcada, un establiment que, des que va començar a
funcionar, fa més de 15 anys, ha demostrat una gran sensibilitat i compromís amb les causes reivindicatives, culturals i socials de l’àmbit
local. D’altra banda, els concerts de
Pau Alabajos i Maria Fabuel estan
patrocinats per Acció Cultural del
País Valencià, entitat que fa més de
40 anys que es dedica a la promoció
de la llengua i la cultura i que ara,
amb la crisi originada arran la pandèmia mundial, està realitzant diferents campanyes amb l’objectiu
de dinamitzar la cultura. g
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ENTREVISTA A

GUILLERMO DEL PUIG

Campió de la Lliga Bànkia
d’Escala i Corda

LA SUPERACIÓ
com a filosofia vital

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Cedides per Guillermo Alandes

Estés al terra del trinquet de Pelayo, en acabar l’últim quinze que el feu guanyador de la Lliga Bànkia
d’Escala i Corda, Guillermo del Puig va cloure els ulls i es va rendir sota la grandíssima emoció
d’haver acomplit un somni; un parpelleig de dimensions profundes per on van discórrer imatges dels
tres últims anys de dedicació constant a la pilota professional i de tota una vida marcada per l’eix del
joc valencià, amb èxits i fracassos però, sobretot, amb la superació com a filosofia vital.
4Guillermo, què llarg el camí que
has recorregut ﬁns arribar al cim
de la pilota valenciana. A què sap
aquesta victòria?
El camí ha sigut llarg i curt alhora,
perquè els últims tres anys han
passat com un sospir. Vaig decidir
anar endavant amb allò que havia
desitjat des de ben menut, i guanyar el títol junt amb Tomàs i Puchol és fruit de l’exigència pròpia,
la superació de moltes frustracions
i la consciència dels límits per millorar les meues capacitats.
4quin va ser el punt d’inﬂexió que
et va motivar a professionalitzarte com a jugador?
Vaig començar amb 8 anys al Club
Pilotari Amics del Frontó del Puig.
El trinquet el vaig descobrir en una
trobada a Massamagrell amb 12
anys i vaig entrar a l’escola de tecniﬁcació, però passat un temps
vaig fer el bot a la galotxa amb l’eTARDOR 2020

quip de Quart de les Valls. Quan
amb 18 anys guanye el primer
Corte Inglés, la màxima aspiració
com amateur, em plantege redimensionar la meua relació amb la
pilota, però encara continue dos o
tres anys allí. En compte d’anar a
més, sentia que la ﬂama s’apagava
i, després de guanyar el tercer campionat, vaig prendre la decisió.

4és en eixe moment quan entres
a formar part del grup d’entrenament de Pilota 3.0.
Sí. En aquell moment entrenaven
Puchol II, Víctor Bueno, Marc de
Montserrat, Pablo de Borriol i Vicent de Vinalesa. Em vaig acoblar
perfectament al grup, i la prioritat
durant molts mesos va ser millorar
la meua condició física. Va ser molt
dur, però tenia ambició, no per arribar a ser el número 1, sinó per a
créixer com a pilotari i seguir disfrutant amb el joc.

4Justament amb Puchol, company d’entrenament, has debutat a
la Lliga Bànkia. Com t’has trobat
jugant amb ell i amb Tomàs II, el
tercer component de l’equip?
Xavier (Puchol) i Tomàs han tingut
molta paciència amb mi, els estic
molt agraït. Ser debutant en el
campionat, i alhora tindre la responsabilitat de ferir, em va causar
moltes diﬁcultats al començament
de la Lliga. Vaig fer 24 faltes al trinquet de Vila-real i 18 al de Pedreguer, i psicològicament això era
molt difícil de digerir, sobretot perquè les meues errades individuals
tenien una repercussió directa en
el resultat dels meus companys.

4Això no obstant, has tingut una
progressió increïble al campionat.
No em quedava una altra opció i
m’ho vaig prendre com un repte.
Un gran treball psicològic amb què
vaig véncer la fòbia a traure. Al re-
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mat, passar per aquell tràngol ha
sigut una benedicció que m’ha ajudat encara més a agafar conﬁança
i determinació.

4Ara et trobes disputant la Copa
Diputació, també junt amb Puchol.
quines són les sensacions de l’inici
del campionat?
Estic jugant en la meua posició natural, que és de mitger. Em trobe
més còmode, però Xavi i jo hem de
tornar a acoblar-se, ja que he estat
molts mesos treballant a la punta
perquè és la posició que tenia a la
Lliga Bankia. Les sensacions són
bones, sobretot perquè estic en
continu aprenentatge i creixement,
i eixe és el meu objectiu com a pilotari professional.

guit fer el que m’agrada a base de
disciplina i autoexigència, no només amb la pilota, també en altres
aspectes de la meua vida. He estudiat magisteri i vull ser professor,
això anys enrere tampoc ningú s’ho
pensava.

4No t’agradaria viure únicament
de la pilota?
Sí, clar que m’agradaria, però mentre siga jugador professional. Després em centraré en l’ensenyament; vull transmetre als joves una
cosa que he viscut en la meua pell,
i és que es poden superar les frustracions i aconseguir tot el que ens

proposem amb tenacitat, no per tal
d’aconseguir triomfs i reconeixements externs, sinó per a trobar-se
amb un mateix.

4Parles amb molta seguretat i contundència, Guillermo. La mateixa
amb què colpeges la pilota?
Sí, al ﬁnal tot s’integra dins d’una
mateixa ﬁlosoﬁa de vida. Jo he explorat molt el meu món interior, i
aquestes introspeccions són justament el que m’han salvat. Perquè
els altres t’estimen i per a poder estimar-los, has d’aprendre primer a
estimar-te a tu mateixa, i a partir
d’ahi tot comença a encaixar. g
Guillermo amb
el trofeu de campió
de la Lliga Bànkia

4Si penses en uns quants anys enrere, t‘imaginaves jugant una ﬁnal
com la de la Lliga Bànkia?
Mai ho haguera imaginat. Tenia el
desig, però era bastant remot, i com
en qualsevol aspecte de la vida, la
intenció es queda en l’aire si no l’acompanyes de treball.

4Aquest treball, t’ha suposat renunciar a moltes coses?
No, no tinc cap sensació de renúncia. Estic on vull estar, he aconse-
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Guillermo, estés al terra del trinquet de
Pelayo en acabar la final de la Lliga Bànkia
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