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Quan la inspiració va ressonar màgicament per la meua consciència,
en els orígens més primigenis d’Espai Carraixet, la concepció de la revista ni tan sols tenia aspiracions
comarcals. Era, tal vegada, una
forma de trencar amb la zona de
confort, d’explorar nous territoris i
llançar-me a veure què hi havia baix
del precipici. I he de confessar-vos
que no m’esperava açò.
De vegades es fa difícil trobar la
manera, els recursos, les aliances.
Els dubtes més grans solen aparéixer en els moments previs a la coordinació de cada edició, més o menys un mes i mig abans que tingueu
la revista a les mans, perquè tot i la
senzillesa de la publicació, tot i la
pretensió basal que hem mantingut
des del primer número, hi ha moltes
coses en joc que afecten el conjunt
de la xarxa de proximitat comarcal
que hem anat configurant.
No m’esperava açò, vos ho confesse, i ben mirat potser és justament per eixa mancança de pretensions que ha caracteritzat la revista.
Per descomptat que la premissa
sempre ha estat la màxima qualitat
en format i contingut, i en això sí
que hem sigut absolutament exigents, però a partir d’ahí hem anat
fent, sense mirar més enllà, sense
haver de rendir comptes a ningú
més que a nosaltres mateixa, i
sense voler tindre el control d’allò
que pot anar succeint. Amb la maduresa he anat comprenent alguns

aspectes de l’espiritualitat, almenys
de la que jo porte dins, i aquesta
forma d’entendre la revista intente
aplicar-la a la resta d’aspectes fonamentals de la meua vida amb el
concepte cada vegada més assimilat de l’ací i l’ara. Des d’eixe lloc espiritual escric aquestes línies, asseguda en un recés de pau, tranquil·la
i satisfeta amb la feina que vos presentem. Una feina compromesa
amb l’Horta Nord i amb les múltiples, infinites i precioses manifestacions culturals dels nostres pobles, que per a tot l’equip d’Espai
Carraixet és un goig anar descobrint
i filant amb els relats que vos proposem.
Diuen, i també forma part del
discurs genèric de la nova espiritualitat, que l’agraïment és la forma
més alta de vibrar, la manera més
directa per a manifestar amor. El
meu és immens, un broll que no
cessa des de la publicació del primer número d’Espai Carraixet i que,
ara, amb l’edició que fa 12, se sent
amb una intensitat descomunal. Espere que vos arribe a través d’aquestes pàgines i que feu vostre
aquest calidoscopi de colors, sabors
i aromes de l’Horta Nord, perquè
nosaltres l’hem confeccionat amb
molta cura i consciència.
Això sí, vos recomane que afronteu la revista amb nuesa, sense cap
expectativa, perquè així l’experiència serà plena. Jo no m’esperava
açò, vos ho confesse.
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La convidada

PEPA ALÒS

L’Horta, un espai
de trobada

ACTIVISTA CULTURAL

Les persones que vivim a l'horta tenim la sort de viure al paradís, un
lloc meravellós on la mà fosca de la
destrucció sempre està a punt per
a actuar. Al llarg dels anys el territori
d'horta s'ha anat reduint, ha retrocedit un 64% en 50 anys, i hem d'estar alerta amb la seua conservació.
En certa mesura hem viscut d'esquena a l'horta, a la mar, als pobles
veïns i a la natura en general. Açò
acompanyat d’un sentiment d’autoodi, d’individualisme i d’un sentit
de no pertinença a l'entorn. L'horta
era vista des del passat i com un
obstacle al progrés. Tan sols les xarxes de comunicacions, com ara el
metro, eren les que marcaven les
relacions entre els nostres pobles.
Però hi ha certes circumstàncies
que han fet que açò, a poc a poc,
haja canviat, encara que queda
molt per fer. Ha ajudat molt la conscienciació de col·lectius que sempre
han vetllat i lluitat per la conservació
del territori i per les relacions socioculturals com Per l’Horta, Macarella, la Colla de Dimonis de Massalfassar, Ca Bassot o l’Ateneu de
Montcada, entre altres.
Un altre aspecte que ha contribuït a aquesta evolució és el canvi
del concepte de l’oci. Ha anat desapareixent el pensament, molt cristià, que el treball dignifica i que gaudir del teu temps està ben vist, amb
la justa mesura, per a donar pas a

la idea d’un oci basat en l’epicureisme: desitgem més temps lliure per
a dedicar-lo als nostres interessos
personals i, per tant, a la nostra felicitat.
Açò, lligat a tots els canvis d’infraestructures a l’horta (sobretot els
carrils bici que la vertebren), al culte
al cos i a la salut, a la pandèmia
que ha obligat els ciutadans a fer
activitats de proximitat i a la tendència a gaudir de la natura, sumat
a accions per part d’entitats com
ara la Mancomunitat del Carraixet
que coordinen alguns nuclis de població, fan que el nostre territori estiga més viu que mai.
L’horta està creant un oci alternatiu per a totes les franges d’edat
i això és preciós. La gent fa turisme
pels nuclis urbans veïns, pel nostre
espai natural com ara barrancs,
platges o camps i per tot el patrimoni històric que tenim que és molt

TORNEM A TINDRE DE CARA
L’HORTA I HEM
DE CAMINAR
PELS SEUS
CAMINS PER
RETROBAR-NOS

i divers: comptem amb restes iberes, romanes, àrabs o medievals.
L’esport és un altre dels grans
protagonistes. La Pilota cada volta
té més embranzida i s’organitzen
les competicions entre clubs veïns
generant relacions entre els jugadors. També vertebrem l’horta amb
el senderisme, el ciclisme i, inclús,
el patinatge.
Però ens queda molt per fer encara, començant per cuidar al llaurador; perquè no oblidem que sense
el sector agrícola no disposaríem
ara per ara d’aquest paisatge
d’horta. També ens cal, en matèria
mediambiental, evolucionar cap al
producte ecològic i deixar d’utilitzar
fitosanitaris. L’organització d’activitats culturals també s’hauria de reforçar amb una major cohesió social, fomentant la participació a
través d'accions col·lectives i generant climes que fomenten la relació
entre ciutadans amb rutes històriques i literàries, clubs de lectura,
trobades, intercanvis, cinefòrums,
debats, tallers o racons poètics.
El que està clar és que amb les
circumstàncies actuals tornem a
tindre de cara l'horta i hem de caminar pels seus camins per retrobar-nos i créixer com a poble.
PRIMAVERA 2021
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LES ÚLTIMES
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BARRAQUES

Barraca de la Ceba (Cases de Bàrcena),
casal de la Falla Les Cases

REDACCIÓ Maria José Martínez Modelo
FOTOGRAFIA Càtedra L’Horta de València / Alamida

Barraca de les Neles (Alboraia),
molt ben conservada i encara en ús

T

eulades de canyís que apunten
al cel, envoltades per la tendresa
d’un horitzó d’horta amb qui conviuen en harmonia. Xicotets refugis de
vida i collita, que amb la senzillesa
de la funcionalitat acullen humils
moments familiars. Les barraques
valencianes són les perfectes protagonistes d’un conte de records que
parla de simbolisme, d’identitat i
mite cultural de l’horta valenciana.
Però els grans canvis en l’estil de
vida, les transformacions de l’espai
agrari, les polítiques urbanístiques i
de protecció del patrimoni i una eduPRIMAVERA 2021

UV i professor titular de la UJI. “Les
planiﬁcacions urbanes no han encaixat estos elements d’una forma integradora”, aﬁrma, i afegeix que tampoc
hi ha “un pla clar, coordinat i ben articulat a nivell autonòmic, regional,
comarcal ni local que determine què
i com es protegeix”.

cació prou allunyada de l’herència
cultural han provocat la seua imparable desaparició del nostre territori.
La proliferació de les barraques va
donar-se sobretot en el segle XIX i
primer terç del XX. En 1959, es varen
comptabilitzar 2.500 barraques en
tota la comarca. Ara, el recent catàleg
elaborat per la Càtedra L’Horta de València (Universitat de València-UV)
recull tan sols 69, d’elles al voltant
d’una vintena en l’Horta Nord. “La
desaparició de facto està garantida”,
assegura Juan A. Esparza Garcia,
Doctor en Patrimoni Cultural per la

Catalogació i posada en valor
Les barraques històriques varen ser
incloses com a béns de rellevància
local en la Llei del Patrimoni Cultural
Valencià en 2007, per la qual cosa els
propietaris, ja siguen públics o privats, estan obligats a conservar-les. I
no obstant això, continuen desapareixent. Una de les primeres causes
d’aquesta realitat és la falta d’un catàleg complet i exhaustiu per part de
les administracions, fet que impossibilita la seua protecció real. Des de
la Càtedra L’Horta de València s’ha
fet un extens treball de recopilació i
ordenació de la informació disponible sobre les barraques que encara
es mantenen, accessible des del seu
web. “Però nosaltres no hem entrat
en les barraques, no sabem com estan per dins, i això ho ha de fer l’Administració aplicant la Llei de Patrimoni”, assegura Enric Guinot,
Codirector de la Càtedra.
Una vegada catalogades, el següent debat seria com intervenir, ja
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que la majoria de barraques són privades. “Com es protegeixen béns privats amb diners públics? Açò implicaria un ús social, una divulgació i
utilització per part del públic, i és
complicat pel tipus de construcció,
de reduïdes dimensions, i pel seu ús
privat”, explica Guinot. Nerea Febré,
arquitecta i membre de Per l’Horta,
apunta que la posada en valor de les
barraques “no pot ser efectiva sense
la protecció de l’Horta”, i parla sobre
la necessitat de treballar cap a un
“patrimoni viu” que done la seua raó
de ser a aquestes construccions. Però
la realitat està prou allunyada d’açò.

Entre la transformació i l’abandó
En l’Horta Nord trobem hui unes vint
barraques, amb característiques i estat variat. Des de ben conservades,
com la de Les Neles d’Alboraia o la
Barraca Lladró al mateix poble, que
està en venda, a altres en estat ruïnós,
com la de Cal Carro en Benimaclet.
El més comú és trobar barraques annexades a altres construccions que
s’han afegit amb posterioritat, ja siga
alqueries, cases o magatzems, com
la Barraca de Martín Biot en Carpesa.
Encara en queda alguna que es conserva en el seu entorn rural original,
com la de Donís en Almàssera. Però
cap d’elles seria un exemple de barraca original per deﬁnició, per les

transformacions de forma que han
experimentat quant a materials (per
exemple, amb les teulades d’uralita
en comptes de canyís) i distribució
de l’espai. “Probablement, la que més
respon als paràmetres és la “neobarraca” que es va fer en 1999, i es va refer en 2002, per un grup de jubilats
d’Alboraia, ara de propietat municipal”, explica Enric Guinot, qui ho deﬁneix com “una contradicció, ja que
no és històrica”. “La gent que tenia
una barraca de principis de segle ha
anat obrant buscant un millor espai
d’habitatge i les ha transformat, cosa
completament natural”, aﬁrma.
De les barraques en ús, les que s’utilitzen com a habitatge són quasi inexistents. Àlex Dolz, de 26 anys, viu
en una d’elles junt amb la seua comÀlex Dolz i la seua companya davant la
barraca de Rateta (Alboraia) on viuen
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panya en la Barraca de Rateta en Alboraia. “Amb una mica d’adequació,
és viable viure ací”, assegura, i aﬁrma
que és una forma de vida “que connecta més amb l’horta i l’entorn”. La
majoria barraques en ús s’han reutilitzat com a espais auxiliars de la
vida agrària o magatzems de divers
tipus. Però un exemple curiós de reutilització és la reconvertida en Casal
de la Falla Les Cases (Cases de Bàrcena). Lola Rubio, la presidenta, explica que llogaren la barraca ja fa 25
anys i “dóna cabuda als 70 fallers que
conformem la comissió, que ens repartim entre l’interior i la replaceta
de darrere”.
Un gran nombre de barraques es
troben en complet desús, fet que
comporta la seua degradació. Nerea
Febré apunta que cal actuar "enfront
de la inacció de les persones propietàries” i donar-los un ús social i educatiu. “Què passaria si en lloc de visitar castells i catedrals, als instituts
parlaren d’arquitectura vernacular i
anaren a emblanquinar tots junts una
barraca? La població coneixeria el
com i per què és important cuidar el
seu patrimoni”, apunta.
I mentre repensem el futur d’estes
humils construccions, la veritat és
que continuen caient. Tan sols queda
esperar un gir d’última hora, un epíleg que conte com s’han aconseguit
posar en valor, mitjançant un pla
d’actuació integral. Un happy end en
el qual les barraques puguen estar
presents, i dignes, per a sempre. g
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REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Rafa Muñoz i Bastit

El tast més

L’

Assemblea General de les Nacions Unides aprovà declarar el
2021 com l’any internacional de les
Fruites i les Verdures, per tal de promoure’n el consum quotidià entre la
població mundial. A banda de ser el
fonament d’una dieta sana i variada,
són mostra d’estils de vida més saludables i redueixen l’impacte mediambiental de la producció d’aliments. Antonio Guterres, secretari
general de l’ONU, justiﬁca que cal
major atenció a un sector crític alhora que hem d’esforçar-nos a adoptar «sistemes alimentaris més inclusius, resilients i sostenibles. Amb
un enfocament més integral de la
producció i el consum que beneﬁcie
la salut humana i el medi ambient».
Si mirem de més prop, el president de Greenpeace Espanya, David
Sandoval, reclama en un article augmentar la producció d’aliments ecològics, perquè impulsa una xarxa
que aprofundeix «en l’autonomia i
sobirania alimentària del nostre territori, generant productes de proximitat que retroalimenten l’economia
local». I continua Sandoval: «Una comunitat en transició necessita tota
la seua ciutadania activa i compromesa. Un futur possible i digne, necessita una agricultura ecològica,
justa, de proximitat, de múltiples
productors, xicotets, mitjans i grans.
Tots els dies. Vos hi apunteu?».
La nostra comarca compta amb
experiències que practiquen esta
complicitat fructífera entre productors i ciutadania, que en destaquen
la qualitat que trobem a l’abast. Ara
l’Ajuntament d’Almàssera presenta
la iniciativa «Cor de l’Horta», que ajudarà a superar algunes limitacions
de la bona voluntat en la venda de
productes de proximitat. «Pretenem
crear noves sinergies entre llauraPRIMAVERA 2021

dors, elaboradors, comerciants, restauradors i consumidors ﬁnals. Suposa un canvi de model i de mentalitat, per això encara que naix com
una iniciativa local d’Almàssera té
ambició de xarxa comarcal», explica
el regidor Joan Carles Jover.

El cor de l’Horta, salut i proximitat
La novetat principal és que Almàssera aporta una planiﬁcació estudiada per tal de reforçar l’economia
local des dels valors més nostres.
No es tracta simplement d’una nova
campanya publicitària. Jover ho resumeix com «un projecte innovador
des de la nostra tradició de qualitat
i proximitat, que aconsegueix el que
cap agent per si a soles podria posar
en marxa. Des de la cooperació al
prestigi de mercat, amb una conti-

nuïtat de l’acció estratègica».
Des de sempre en terres valencianes la venda directa ha sigut una
manera de diversiﬁcar la font d’ingressos de les persones del camp i
dels xicotets elaboradors agroalimentaris. Amb els circuits curts de
comercialització completen una relació de proximitat molt beneﬁciosa.
A més de la creació de microempreses associades a l’àmbit local, els
consumidors tenen accés a productes de proximitat i de gran qualitat.
Els productes de km. 0 presenten
avantatges com ara la reducció de
la petjada ecològica al transport de
llarga distància, amb la despesa energètica i la pol·lució associada a la
distribució. També són més sostenibles econòmicament, perquè estimulen l’economia local i milloren el

RTA BATEGA
NOSTRES MANS

s fresc d’Almàssera

benestar social de la comarca a partir del suport als productors i comerciants. I per suposat facilita el plaer
de gaudir d’aliments més naturals
en el seu punt òptim de maduració.
Hi trobem productes més frescos,
més nutritius i més saborosos.
L’estratègia d’Almàssera per a la
promoció de la venda dels productes
agroalimentaris de proximitat comença a hores d’ara amb l’etiquetatge dels productes. La marca «Cor
de l’Horta» aporta valor afegit, ja que
permet identiﬁcar la qualitat i traçabilitat dels productes. A partir del
setembre també posaran en funcionament la tira de comptes, destinada a comerciants i consumidors
ﬁnals. «Fins vint anys arrere els productors d’Almàssera acudien a la
tira de comptes de Puçol. Recupe-
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A PARTIR DE
SETEMBRE
POSARAN EN
FUNCIONAMENT
LA TIRA DE
COMPTES,
DESTINADA A
COMERCIANTS I
CONSUMIDORS
FINALS
rem la ﬁlosoﬁa de tants productors
que posen el basquet a la porta de
casa i li afegim garantia i valor de
cara al consumidor. Enguany en farem el disseny, la programació i les
primeres experiències», recorda
Joan Carles Jover.
L’ampliació del Museu de l’Horta
dinamitzarà esta futura cita setmanal, i servirà de seu al consell agrari
municipal. La cooperació entre el
món del camp, l’àmbit del comerç
local, els restauradors i els xicotets
elaboradors, a través de la venda de
proximitat, proposa una esperança
realista molt necessària. Ajudarà a
millorar la viabilitat de les explotacions productives, així com el reconeixement de la cultura agrària i el
canvi generacional entre el personal
que llaura la terra. També consolida
el sector de la restauració orientat
cap a una gastronomia de proximitat, tradicional i actualitzada, mentre
respon a la demanda de major transparència en les relacions entre productors, elaboradors i consumidors.
En el repte col·lectiu de l’alimentació
saludable i les pràctiques ambientalment i econòmicament sostenibles, la proximitat és una magníﬁca
resposta. El cor de l’horta batega a
les nostres mans. g
PRIMAVERA 2021

CAP A LA SOBIRANIA ENER
REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Cel d’Albalat

ALBALAT DELS SORELLS FA UN PAS MÉS EN EL SEU
COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL AMB LA CREACIÓ DE LA
PRIMERA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL (CEL), PROJECTE
PIONER D'AUTOCONSUM ENERGÈTIC A L'HORTA NORD

L

'horitzó d'un poble amb zero
emissions, sobirà energèticament i que siga un lloc segur i amable
perquè les persones hi puguen viure,
de primeres pot semblar molt ambiciós. Però aquest camí es fa a poc a
poc, amb un projecte a llarg termini i
mesures concretes que pedra a pedra
construeixen un altre model de poble
i una vida millor per al seu veïnat.
‘Albalat 0,0’, l'estratègia impulsada
el 2017 per l'Ajuntament d'Albalat
dels Sorells per tal de reduir les emissions contaminants en el municipi i
de generar mesures de transició cap
a energies renovables, fa un pas més
amb la creació de la seua Comunitat
Energètica Local (CEL). Aquest projecte, mitjançant la instal·lació d'una
gran infraestructura fotovoltaica
PRIMAVERA 2021

d'emmagatzematge col·lectiu, proveeix d'energia renovable més de 60
famílies, empreses i ediﬁcis públics.
Tanmateix, els pròxims mesos hi preveu créixer per a arribar a més població i, en el futur, a tot el poble.
Nicolau Claramunt, alcalde d'Albalat, explica que un aspecte clau del
pla era posar el veïnat en el centre:
“El consum energètic de l'Ajuntament suposa només el 6% de tot el
poble. En conéixer les possibilitats
de les CEL vam veure el camí perquè
la ciutadania poguera entrar en el
projecte, que a més implica que una
família puga reduir ﬁns un 30% la
seua factura de llum”.
La instal·lació de la CEL, juntament amb l'Ajuntament, està promoguda per les cooperatives Sapiens

Energia i AlternaCoop, aquesta última amb seu a Albalat. El projecte, a
més, destina part de la seua producció a abastir les famílies del poble en
situació de pobresa energètica. Els
pròxims mesos, la CEL es completarà
amb una altra infraestructura, per a
anar cobrint tot el terme. La legislació
estableix un radi màxim de 500 metres des de la instal·lació ﬁns al punt
de consum, per la qual cosa ha d'habilitar-se a diferents llocs.
Com participar de la CEL
Una Comunitat Energètica és una altra manera de generar i gestionar els
recursos en l'àmbit local. L'energia
que la instal·lació produeix amb fonts
renovables s'aboca a la xarxa elèctrica. A casa, cada soci de la coope-

RGÈTICA
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rativa disposa d'un comptador que
mesura l'energia que consumeix, i
rep un descompte en la factura per
l’electricitat que ha usat de la planta
solar en producció.
Nicolau Claramunt conﬁa que el
veïnat participe del projecte, encara
que el procés potser siga progressiu
perquè una gran part de la ciutadania
està desencantada amb les companyies energètiques. “Sembla que algunes empreses només volen els
nostres diners. Però de segur que el
canvi i la conﬁança del poble els guanyarem a poc a poc. Quan els veïns i
veïnes s'hi afegisquen, vegen com
funciona i expliquen a la gent del voltant la seua satisfacció, el projecte
creixerà”, assegura l'alcalde.
La CEL potser siga el punt d'inﬂexió més signiﬁcatiu del pla ‘Albalat
0,0’ cap a un altre model de poble, en
què la ciutadania en forme part activament en favor d'un lloc millor on
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viure. ‘Albalat 0,0’ ja va ser guardonat
fa dos anys amb el Premi X Aire Net
per les seues mesures de millora de
la qualitat d’aire, els seus plans de
mobilitat sostenibles i les accions
municipals dutes a terme per a reduir la contaminació atmosfèrica. En
aquesta línia, l'Ajuntament va fer una
nova licitació de la llum perquè les
seues instal·lacions gastaren el 100%
d’energia renovable, va remodelar el
parc mòbil municipal amb vehicles
elèctrics i se subvenciona el 50% de
l'IBI durant 10 anys dels habitatges
que habiliten plaques solars, entre
altres iniciatives.
Polítiques i accions concretes que
fan d'Albalat un exemple de municipi
pioner en mesures verdes a l'Horta
Nord, una oportunitat perquè la resta
de pobles de la comarca vegen com
funcionen les seues iniciatives i puguen adoptar-ne de similars en beneﬁci de totes i de tots. g
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P

Reconnectar
amb peces
del passat
REDACCIÓ I FOTOGRAFIA Manuel Regidor
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Pont Sec del barranc del Carraixet,
amb espécies de fauna i flora autòctones
que mereixen una especial protecció

er a entendre la història moderna de Meliana cal
observar amb atenció l’empremta deixada per la
fàbrica del taulell de Nolla. La col·lecció d’ediﬁcacions
revestides amb aquesta ceràmica inclou construccions tant públiques com privades, i la seua excel·lent
qualitat, sumada a les possibilitats estètiques, va
atraure les famílies més poderoses de l’època. El treball dels empleats de la factoria, molts d’ells habitants
de Meliana, cristal·litzava en les peces que, combinades en composicions de diferents estils, decoren ediﬁcis de València, Buenos Aires o Moscou. Així, n’hi
han fragments de Meliana encastats a tot el món.
El tancament de la fàbrica a la dècada dels 70 del
segle passat va posar ﬁ a més d’un segle d’història
d’un element clau en la deﬁnició d’un poble, la seua
gent, la seua economia i el seu aspecte. La clausura,
però, també va propiciar la desconnexió de veïns i veïnes amb un tros del seu relat.
Meliana no només va aportar el seu treball en el
procés de fabricació de la ceràmica de Nolla, sinó que
els mateixos mosaiquers la varen instal·lar també en
molts dels ediﬁcis del poble. Com a conseqüència, el
municipi disposa d’una gran varietat de composicions
fetes amb aquest material, reivindicats ara a través
de la Ruta Nolla, un recorregut per algunes de les ediﬁcacions que compten amb exemples de mosaics.
L’itinerari recorre els carrers del poble, on s’han
instal·lat balises al costat dels ediﬁcis que compten
amb taulells Nolla a la façana o al seu interior. Mitjançant un codi QR, el visitant pot visualitzar imatges
i accedir a informació sobre l’any de construcció, l’estil
o el mosaiquer responsable de la seua col·locació.
“Meliana té una cosa molt particular, i és que n’hi
ha moltes façanes amb Nolla en quantitat, qualitat i
extensió”, conta Xavier Laumain, president del Centre
d’Investigació i Difusió de la Ceràmica Nolla (CIDCeN).
“Trobem inclús cases on tota la façana està recoberta
de mosaic”, detalla. “La qualitat depén de tres elements, el material, el disseny i la col·locació, i els tres
són igual d’importants”, explica. En el cas de Meliana,
encara que la col·locació és tan bona com als mosaics
que es feien per encàrrec, de vegades el material tenia
xicotets defectes en les composicions interiors, però
mai a les exteriors. Es dóna, però, un fenomen únic.
“N’hi ha nombrosos exemples que no segueixen els
models dels catàlegs”, conta Xavier. “Els treballadors
de la fàbrica disposaven de peces que col·locaven segons ells consideraven millor, i això és molt interessant, ja que és un disseny que ix del cor”.
Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Antoni
Riera, “la ruta no és una peça solta, sinó que forma
part d’un projecte patrimonial més ampli”, en el qual
s’inclou el Palauet de Nolla. L’ediﬁci, que un dia va
funcionar com a mostrari, s’està sotmetent a un procés

de reforma integral dirigit per
ARAE Patrimoni i Restauració, l’estudi d’arquitectura del qual forma
part Xavier Laumain. L’estructura
de l’ediﬁci, que amenaçava amb
col·lapsar ﬁns fa poc temps, ha estat totalment consolidada i s’han
restaurat algunes pintures murals,
la fusteria exterior i les façanes sud
i est. Així mateix, pròximament s’iniciaran unes obres que uniran la
via Xurra amb el Palauet a través
d’un sender per a vianants i ciclistes integrat amb l’entorn agrari.
Pel que fa a la rehabilitació dels
mosaics, el repte és doble. D’una
banda, les peces disponibles són
només les que es produïren durant
els anys en què la fàbrica va estar
operativa. És per això que des de
l’Ajuntament s’ha promogut la
creació d’un banc de taulells on
s’emmagatzemen els fragments de
composicions desmantellades o
d’infraestructures enderrocades.
D’altra banda, la professió de

mosaiquer, que un dia va gaudir
d’enorme prestigi, s’ha perdut amb
el pas dels anys i actualment queden molt pocs dels professionals
que varen treballar aquest material.
Amb l’objectiu de recuperar-la, des
del consistori s’ha plantejat la possibilitat d’impartir mòduls relacionats amb aquesta activitat a titulacions de l’àrea de la construcció.
Tot amb la intenció de visibilitzar un patrimoni ric i particular.
“La gent de Meliana ha vist mosaics de Nolla tota la vida i ho consideren normal quan, en realitat, és
excepcional”, aﬁrma Xavier Laumain. Quan s’instal·laren els primers senyals de la Ruta Nolla, melianers i melianeres es varen posar
en contacte amb l’Ajuntament amb
el desig d’incloure les seues vivendes a l’itinerari, un gest que demostra que veïns i veïnes prenen consciència de la importància dels seus
mosaics: els fruits d’una reconnexió amb el passat. g
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EL PARADÍS FA
OLOR A CEBA
Un passeig per l’horta
de Bonrepòs i Mirambell
REDACCIÓ I FOTOGRAFIA Fernando Miñana

A

l'hora de l'eixida del col·legi, a
Bonrepòs i Mirambell, la bullícia és a la porta del centre, d'on apareixen xiquets i xiquetes excitades
que, immediatament, es posen a fer
equilibris en el lateral d'una séquia
per a desesperació de les seues mares i pares, les qui, temoroses, estiren el braç cap a ells intentant acabar amb el joc com més prompte
millor. Tots ells passen al costat de
dues ﬁgueres grosses i nues cap a
les seues cases, quasi en sentit contrari a un dels Camins del Carraixet
i que, en aquest cas, travessa l'horta
en direcció al cementeri, primer, i
Vinalesa o Meliana, després.
A aquesta hora no hi ha molta
gent passejant i el recorregut és un
recés de pau a mesura que es va
apagant el so cada vegada més llunyà del carrusel de cotxes de l'autovia. Però els caps de setmana i a
última hora de la vesprada estan
PRIMAVERA 2021

molt transitats. “Encara que la bogeria va ser després del conﬁnament, quan eixirem tots als camins
de l’horta com a desesperats”, recorda Irene Martínez, regidora de
Medi Ambient l’Ajuntament de
Bonrepòs i Mirambell.

ELS QUI VIUEN EN
AQUEST PRECIÓS
ENTORN ESTAN
ACOSTUMATS A
AQUEST PAISATGE
QUE CONVERTEIX
EL CAMP EN UN
JARDÍ ON VOLETEGEN COLOMS
I GARSES

L'horta és un bell tauler en el
qual cada casella està dedicada a
un cultiu. Cebes, carxofes, cols, fenolls, taronges… Un paradís hortofructícola gràcies a l'esforç dels
llauradors que s'afanyen per defensar i cuidar la terra. Un d'ells doblega el llom amb un xicotet rastrell
envoltat de tarongers. Assegura que
no és fàcil viure del camp en
aquests temps, però arrossega la resignació de qui sap que li sobra amb
el fet de poder seguir endavant
sense necessitat de fer-se ric. El
passejant l’observa i es pregunta
per la riquesa, si és tindre molts diners en el banc o poder viure envoltat d’una planícia bella i fecunda
com aquesta.
El camí avança paral·lel a una
séquia i, segons amb què estiga prenyada la terra, t’inunda una olor o
una altra. Per moments fa pesta de
fem i per moments s’ensuma la ﬂor
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del taronger. Però la reina és la ceba,
que impregna l’ambient de banda a
banda, on es nota que els caminants respecten l'horta i eviten la
temptació de ﬁcar la mà. Per si de
cas, l’Ajuntament ha posat uns cartells en els quals, a més d'advertir
de l’obligació de portar els gossos
lligats, recorda que els horts són
propietats privades on no es pot entrar ni molt menys furtar.
Durant aquesta vesprada molt
pocs saluden en passar. Es col·loquen la màscara, claven la mirada
en el sòl i es creuen sense dir res.
Un home més major trenca la
norma i desitja bona vesprada al
passejant mentre avança amb un
caminar pesarós. Poc després
passa un altre, vestit de Quechua
de dalt a baix, que sembla que en
lloc de vindre de Vinalesa o de Foios acabe de creuar Europa sencera.
A la tornada comencen a apuntar-se a les sendes aquells que han
acabat la jornada laboral i trien
l’horta per a tancar el dia. Algunes
dones i homes majors ixen en grups
de tres o quatre persones i s’ajuden
d’un gaiato mentre passen al costat
d’un camp on una colla de treballadors recull cebes amb uns ganivets
llargs i esmolats, que em semblen
les arpes d’un drac.

Després ixen del poble dues dones que passegen en animada conversa, camí del cementeri, mentre
una porta una bossa de plàstic
transparent que permet descobrir
que porta tres d'eixos recognoscibles ciris rojos.
Els qui viuen en aquest preciós
entorn estan acostumats a aquest
paisatge bell que converteix el
camp en un jardí on voletegen els
coloms i les garses. Però l'espectacle és encara major per als urbani-
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tes que escapen el cap de setmana
de la seua presó de formigó per a
delectar-se per camins com aquest
amb l'horitzó buidat.
La millor forma de rematar la
ruta, com recorden en Turisme Carraixet amb la campanya dels Imprescindibles, és acostar-se a algun
dels forns amb història del municipi i comprar-se una coca amb sal
per a tornar a casa amb l'estómac
ple, el paladar salat i una sensació
molt reconfortant. g
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BASSOT RECORDA VERSOS D’ESTELLÉS

Vicent Andrés Estellés escrigué versos que travessaren
la quotidianitat per a fer-nos memòria, companyia i caliu.
Cada un recorda més vivament els que li han quedat impregnats. I en una època de limitacions a les relacions
socials i a les celebracions col·lectives, l’associació de
Burjassot Ca Bassot ha impulsat des del poble del poeta
l’exposició dels seus versos en els balcons i ﬁnestres. El
poble anònim respon així a la memòria del nostre poeta
universal donant vida a la paraula en els carrers.

LES FALLES I EL NOSTRE FUTBOL

El dimarts 20 d’abril a les 19h serà presentat el llibre «Les falles i el
bar Torino» (Spectrum Arts) de Pedro Nebot, Juanjo Medina Bonilla i
Eduard Ramírez (subdirector d’Espai Carraixet), en l’ediﬁci Octubre
de València, organitzat per la llibreria FanSet. Una història comentada
de l’evolució social valenciana del darrer segle a partir de les relacions
entre aﬁcions populars que han esdevingut hegemòniques socialment: les falles i el futbol, especialment el València. Una perspectiva
des de la grada i els casals per a fer-nos conscients del nostre paper
protagonista en les passions i identiﬁcacions populars.

MOR LA TITELLAIRE I FILÒLOGA DE PUÇOL
EMPAR CLARAMUNT

El món de les arts escèniques està de dol amb el recent traspàs
d’Empar Claramunt, titellaire de Puçol i ﬁlòloga que ens va
deixar el passat 25 de març. Fundadora de Teatre Buffo i de
l’Associació Marionetari, Empar fou la primera titellaire solista
després del franquisme, oferint espectacles senzills, originals
i carregats d'una gran potència visual. Va dedicar 30 anys de
professió al xicotet teatre inanimat, ﬁns al punt d'abandonar
la direcció del centre de formació d'italià Leopardi, del qual
també va ser fundadora. També va destacar com a precursora
de l'ecologisme i el feminisme, així com pel seu compromís
en la recuperació i digniﬁcació del valencià.
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L’ETERN

SOMRIURE
de Burjassot

REDACCIÓ
Maria José Martínez Modelo
FOTOGRAFIA
Cedides per Ramonets

RECORDEM
URBANO
MADRIGAL,
MEMBRE DEL
GRUP RAMONETS
I PERSONA CLAU
DEL MÓN DE
L’ANIMACIÓ
INFANTIL I
LA CULTURA
EN BURJASSOT,
QUE ENS VA
DEIXAR EL PASSAT
20 DE FEBRER
PRIMAVERA 2021

P

odríem començar este reportatge enumerant totes les qualitats que feien d’Urbano una persona autèntica i volguda per grans
i xiquets de Burjassot i més enllà.
Podríem dir que era original i apassionat, que el sentit de l’humor no
l’abandonava ni al llit, que saludava
a pràcticament a qualsevol persona
que es creuara al seu pas. També
que sempre estava preparat per a
contar eixe interminable acudit dolent que, tanmateix, ens feia riure
sense parar. Que la seua rialla era
contagiosa, que els més menuts volien ser com ell. Perquè tots els tòpics deixen de ser-ho quan parlem
d’Urbano Madrigal. Animador del
grup de música familiar Ramonets
i persona clau en la vida social de
Burjassot, ens va deixar el passat
20 de febrer i amb ell se’n va anar
un esperit pur d’alegria i bon rotllo.
Perquè per a ell, sempre era Nadal.
Amb 42 anys, Urbano va dedicar
quasi 30 al món de l’animació, l’e-

ducació i la cultura. Professor d’animadors infantils, monitor de
temps lliure, creador del moviment
associatiu “Esplai Les Sitges” de
Burjassot, monitor dels Juniors de
Sant Joan de Ribera del mateix poble, animador de festes, conserge
de diversos col·legis públics, i coordinador d’Escoles de Nadal, Pasqua i Estiu són tan sols algunes de
les tasques que va desenvolupar, i
en totes va deixar la seua particular
marca. També podia presumir de
ser de les poques persones que pertanyia a dues Falles a l’hora, o d’haver regentat l’Urban Bar, un local de
copes impregnat de la seua essència. Pràcticament tot el veïnat del
poble s’havia creuat, d’una o altra
manera, amb Urbano. Però la seua
presència traspassava l’àmbit municipal. Durant els últims anys va
ser un dels animadors del grup de
música rock familiar Ramonets, i
va portar el seu afany de fer feliços
a la resta i el nom del seu poble per
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tota la geograﬁa valenciana.
“Nosaltres ens posem en un paper sobre l’escenari, però ell no ho
feia: ell era així dalt i baix”, assegura
Ferran Martí, vocalista i guitarra de
Ramonets. “Sempre portava llums
led i se les posava quan li abellia, o
una pissarra, o de sobte et deixava
uns ànecs de goma al bidet de ta
casa”, recorda. “Tenia una gran capacitat de connectar amb les persones, grans i xiquets”, comenta Rubén Cosías, l’altre animador de
Ramonets.“Tu acabaves de conéixer
a Urbano i ell ja et considerava el
seu amic”, assegura.
Ara, tots eixos amics li rendeixen homenatge, des del record positiu que sempre suggerirà la seua
persona. Les portes d’entrada a l’Auditori de la Casa de la Cultura de
Burjassot llueixen repletes de dibuixos, textos, objectes i fotos d’Urbano, en un improvisat santuari on
és impossible no emocionar-se.
Pendent queda portar al Ple Municipal la proposta popular de nombrar este espai “Auditori Municipal
Urbano Madrigal”, un lloc que ha sigut testimoni de la seua dedicació
a la infància, la cultura i, en deﬁnitiva, al seu poble. Tant de bo el seu
nom romanga etern, junt amb el seu
inoblidable somriure. g

Ramonets ‘Flipa’ amb la
presentació del seu nou disc
Ramonets torna amb força a
l’escena musical familiar amb
el disc “Flipa”, onze pistes gravades en directe, tota una raresa
al panorama actual. Unes cançons que parlen de problemes
que sempre tenen solució, amb
el toc festiu i divertit que els caracteritza. Un disc que, com
sempre, han gravat, produït i comercialitzat ells mateixos. “Ha
sigut un any demolidor per a la
música i els concerts”, explica
Ferran Martín, vocalista i guitarrista del grup, qui assegura

19

que ells han passat de fer 70 o
80 concerts a l’any a fer-ne tan
sols 8. “Però et pots queixar o
pots continuar, i nosaltres seguirem cantant”, aﬁrma.
El passat 20 de març celebraren la presentació oﬁcial del
disc en el Teatre Principal de
València, en un esperat concert
on no va faltar el record entranyable a Urbano. Grans i menuts gaudiren de la música en
directe, i el grup va demostrar
les seues ganes de tornar a convertir l’escenari en una festa.
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Refer els públics
amb art i cultura
GODELLA REPRÉN LA
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament de Godella

L

a pandèmia ha trastocat les nostres vides en múltiples aspectes:
la salut, la butxaca i els ànims, mentre hem sentit cruament incerteses,
pors i arraconaments. Caldrà un tractament coordinat i durador, perquè
el sotrac és profund. La vida, malgrat
tot, continua. En Godella consideren
que la pràctica cultural és un servici
essencial, i carreguen raó, perquè
també és part fonamental de les solucions accessibles.
Tatiana Prades, regidora de cultura, trau el ﬁl de la identitat del poble: «Godella no es caracteritza per
ser un poble industrial ni comercial,
sinó per ser un poble cultural. La nostra xarxa d’associacions és tremenda,
i tenim el potencial de persones creatives que giren al voltant de la música, la dansa, les arts plàstiques, etc.,
i els hem volgut donar tot el suport».
Quan la primera onada de la malaltia va conﬁnar-nos dins de casa,
Godella mantingué els compromisos
artístics seguint el lema «ajorna, no
cancel·les». En tornar de l’estiu també
practicaren el hastag #CulturaSegura, amb l’animació de la programació acumulada. En tot moment ho
han fet compatible amb la prudència
i la voluntat de fer sentir còmodes i
segurs els espectadors. Per exemple,
han mantingut l’aforament del teatre
PRIMAVERA 2021

Capitolio en un 33% de la capacitat,
és a dir 176 persones. A més, la impossibilitat de realitzar exposicions
els ha fet reformular el web de Villa
Eugènia, on ara a banda d’oferir la informació patrimonial de l’ediﬁci podem accedir al contingut de les exposicions de manera virtual. La
determinació de la gestió municipal
els ha convertit en una agraïda referència comarcal, com ara en acollir
el concert de la banda veïna de Rocafort, a la qual el seu ajuntament no
permet actuar en el poble.

Nombroses activitats
Després del gran èxit de la campanya
de Nadal, tornaren les limitacions a
causa del greu repunt de la pandèmia
en el nostre país. «Han estat dos mesos molt tristos, no estem acostumats
al silenci. Perquè l’esperit necessita
la cultura per a nodrir-se», diu Prades.
Però no han tardat a aproﬁtar-ne l’obertura, i han représ el març amb
molta energia: la presentació del nou
disc «Sinergies» de Josep Aparicio
«Apa», l’exposició del pintor Pepe
Vergara «Un pont solidari al món»,
l’espectacle de Josep Manel Campos
«JM Piano show», la projecció del documental «Pinazo, notes i pensaments», i activitats integrades en el
programa «Biblioteques que alimen-

ten», en col·laboració amb el col·lectiu Justícia alimentària. Durant abril
continuarà la música, el teatre, la presentació de llibres i les activitats infantils i familiars.
«Les institucions no som teatres
privats, no busquem la rendibilitat
econòmica exclusiva, el nostre paper
és treballar per la difusió de la cultura. Oferim debades la majoria de
les actuacions i espectacles. La cultura és un regal per a les persones, i
des de l’Ajuntament fem la nostra
aportació perquè les persones troben
l’accés al teatre, a la dansa, a la música o a una exposició. No volem que
el preu d’una entrada supose una limitació al goig de la cultura en directe», argumenta Tatiana Prades.
Des de la responsabilitat cap a la població i els sectors de la cultura, Godella manté una implicació entusiasta a través d’una programació
que s’allarga ﬁns al desembre.
La regidora s’il·lusiona especialment quan comenta com han aconseguit mantindre i reforçar el cartell
del festival GodeJazz, que celebraran
del 24 al 27 de juny. I en què continuaran conjugant la promoció local
i l’ambició de la programació. Com
ara amb el matí infantil a cura de
Pool Jazz, la tradicional actuació de
la Big Band del Casino Musical de

El versador Josemi Sánchez
junt amb Josep Aparicio ‘Apa’ a
la presentació del disc Sinèrgies

Godella, i la inclusió en el programa
de Martirio y Chano Domínguez. La
parella d’artistes, premi «Músicas actuales 2020» i passats 15 anys sense
gravar, fan un homenatge al pianista
cubà Ignacio Villa «Bola de nieve».

El sector cultural valencià pateix
una alta precarietat i les ajudes insuﬁcients castiguen artistes i tècnics
en un àmbit d’inestabilitat, agreujat
per l’economia submergida. «Després
de mesos sense actuar ni cobrar, els
ajuntaments no podem deixar de donar-los moviment i actuacions», concreta Prades. I també expressa l’agraïment cap al públic que els
segueix: «Estic molt satisfeta de la
resposta del poble, la gent està desitjosa per assistir a les propostes
culturals. Busquem que les persones
es troben conﬁades, segures, i no deixen de tastar-ne l’experiència per la
por. Ens esforcem perquè estiguen
protegides, cuidades, registrades, i
accedisquen a activitats variades de
molta qualitat». La cultura ﬁla i ﬁla
les nostres vides, per això cal que les
institucions ajuden a descabdellar
les diﬁcultats actuals. Amb voluntat
i bona traça, sargir els públics i les
emocions de l’art. Perquè també seran llavors de futur i convivència. g
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Presentació de l’exposició de
pintura de Pepe Vergara

Vicent Benavent
al Centre
Cultural
Xicandra
Piano Show
amb Josep
Manel Campos
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Compartim
lectures i
converses
REDACCIÓ Núria Garcia

LA FUNDACIÓ
FULL PROPOSA
UN CLUB VIRTUAL
AMB TROBADES
EN DIRECTE PER
A INTERCANVIAR
IMPRESSIONS
AMB ELS AUTORS

F

alten uns minuts per a les set
de la vesprada i em bota l’alarma que m’havia programat al
mòbil per a no oblidar la meua cita
amb Xavier Aliaga. Ell no em coneix, però jo el seguisc des que va
caure a les meues mans un exemplar de ‘Vides desaﬁnades’, ja fa alguns anys, que em va impactar per
la proximitat i realisme dels seus
personatges i, sobretot, per l’ensordidor ﬁnal. Punxe l’enllaç que he
rebut per a connectar-me a la trobada virtual amb l’escriptor, organitzada per la Fundació FULL pel
Llibre i la Lectura, i m’abandone durant uns minuts a un espai de la literatura al qual no és habitual accedir: l’autor esgranant la seua obra,
construïda a partir de la pròpia experiència i de la invenció d’històries. Ens parla, justament, de ‘Vides
desaﬁnades’, perquè l’editorial Andana li ha donat una segona vida,
PRIMAVERA 2021

deu anys després, amb la reedició
d’un volum que encara hui en dia
té moltes coses a aportar-nos.
A Espai Carraixet hem parlat sovint, durant el darrer any, de les
possibilitats que ens estan oferint
les noves tecnologies a conseqüència de la pandèmia. Per descomptat
que tots triaríem veure un escriptor,
un concert o una exposició en persona, però la cultura alimenta l’esperit, malgrat que ara haja de ser
amb píndoles i des de casa. La Fundació FULL ha comprés que el seu
acompanyament potser siga més
necessari que mai, i durant el 2020
ha dut endavant més de 20 projectes per tal d’aproximar la literatura
ﬁns a tots els racons del territori
valencià. Un d’ells ha estat l’impuls
a la plataforma Full de Lectura, en
funcionament des del 2018 però
adaptada a la situació actual gràcies a la participació activa amb al-

tres institucions, com Escola Valenciana, i la col·laboració d’universitats com la d’Alacant, la UJI de
Castelló o la Miguel Hernández.

Club de lectura virtual
Full de Lectura és un club virtual
on compartir converses al voltant
de la literatura. A través de la plataforma, s’ofereixen lectures ben
variades, interessants i assequibles
per a tota la comunitat de lectors
en valencià. Disposa de materials
audiovisuals que permeten recolzar
el món del llibre amb la participació dels diferents agents que hi participen: editorials, autors, il·lustradors i llibrers. Les trobades en
directe amb els escriptors, com la
de Xavier Aliaga, suposen una
oportunitat perquè els lectors vagen una miqueta més enllà de la
comprensió i interpretació personal d’una obra, però no és l’única
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novetat que la Fundació FULL ha
posat en marxa durant la pandèmia. Hi ha un apartat adreçat directament per a persones mediadores; pares i mares, mestres,

bibliotecàries, promotors, llibreters
i altres mediadors amb l’objectiu de
facilitar recursos i establir criteris
a l’hora de la tria de lectures per als
lectors més joves. Un club amb lectures infantils i juvenils, però comentades per adults, que també és
100% virtual. Un enriquidor projecte, emmarcat dins del Programa
Ciutat Lectora subvencionat per
l’Àrea de Cultura de la Diputació de
València, que contribueix a dinamitzar i fer créixer el club virtual
de FULL.
L’inici d’aquest nou cicle també
s’acompanya d’altres propostes per
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a facilitar i millorar l’experiència
dels participants. Així, per a les
persones que tinguen alguna diﬁcultat per a acudir a la seua llibreria
habitual, s’ha habilitat un apartat
en la pàgina web que permet comprar de manera àgil totes les obres
que ja s’han llegit i es llegiran en el
club virtual Full de Lectura.
La temporada 2021 seguix amb
‘L’altra banda de la muntanya’ de
Minna Salami, editada per Sembra
Llibres i amb il·lustracions de
Helga Ambak, qui per cert serà la
creadora de la portada del número
d’estiu d’Espai Carraixet. g

www.fulldelectura.com
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ACTIVITATS DE FOMENT LECTOR A FOIOS
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La contínua imposició i alleujament de les restriccions segons evoluciona la pandèmia diﬁculta la programació d’activitats culturals i molts municipis treballen destall per a organitzar l’agenda d’esdeveniments. És el cas de Foios, on el
departament de cultura ha preparat actes al voltant del foment lector entre el 7 i el 14 de maig. Durant tota la setmana,
podrem gaudir de l’exposició de Carmelina Sánchez-Cutillas
a la Biblioteca del Centre Social. El dia 11, la narradora Almudena Francés portarà a la terrassa de la Biblioteca la seua
maleta carregada de contes per als més menuts, mentre que
el 12 de maig ho farà l’alumnat del Cercle D’art i Fet. El 13 de
maig tindran lloc els Premis Sambori Local al parc Rei En
Jaume i l’endemà, el dia 13, el Certamen de Viva Veu de lectura en veu alta que promou la Fundació FULL.

ENGUANY, RE-TROBADES

Com deia Joan Fuster: “Només hi
ha una manera seriosa de llegir,
que és rellegir”. Amb aquesta idea
al cap, Escola Valenciana va iniciar el curs, sabent que enguany
no es pot fer, per segon any, la Trobada d’Escoles en Valencià.
Doncs enguany, Re-Trobades.
Des de la Coordinadora pel valencià de l’Horta Nord continuen
amb les tasques d’assessorament
a centres i a famílies, a través de
les tan necessàries AMPES, i defensant el model de l’escola en valencià i de qualitat. Un dels projectes que continua desenvolupant-se,
malgrat la pandèmia, és el certamen literari dels Premis Sambori, que és el què més participants aglutina
de tot Europa i amb la nostra comarca al capdavant: enguany més d’11.000 alumnes i més de 500 docents
han participat a l’Horta Nord. La pandèmia no ens impedirà celebrar els Samboris locals (cada vegada més
consolidats a la comarca), el Sambori comarcal i, com no representar i concursar d’una manera més que
digna a la convocatòria d’enguany del Sambori de país.
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DE TRACA
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REDACCIÓ Enric Palanca
FOTOGRAFIA Arxiu de Nieves Pastor

i ha alguna cosa més valenciana que la traca? És possiblement l’artefacte pirotècnic que
més pot deﬁnir el medi acústic especíﬁc dels i les valencianes i
marca els moments més importants de les nostres vides. Allà on
estiguen els valencians es nota,
perquè sona una traca.
Per quotidiana, la pensem de
tota la vida, com eterna. La coneguem com una successió de cartutxos de pólvora units per una
metxa d’estopí empaperada a
trams de pam i rematada per un
masclet o cua de traca amb major
poder detonant que la resta trons,
però als seus orígens, la traca en si
mateixa era una arma –també anomenada tranca- que feia el soroll
“traca”. A partir del decret de Nova
Ramonet el Traquer amb
una traca caramel·lera

Planta en 1707 la disponibilitat
d’armes de foc va disminuir pels
efectes de la desfeta militar del
Regne de València. No obstant, això
va signiﬁcar una gran provisió de
canons i canonets (culebrines,
mosquets, etc...) inutilitzats per a
la guerra i la revolta, però útils per
a ser emplenats de pólvora i disparar-los a les festes. Així, la traca
va passar de la milícia durant les
celebracions més solemnes al poble planer.

Foc en constant evolució
La comarca de l’Horta va ser el
bressol d’esta modalitat de foc en
constant evolució. Després de la
victòria dels Borbons a la batalla
d’Almansa, els únics que podien fer
servir la pólvora sense sospita de
maulets eren els pedrapiquers de
Rocafort, Godella i Burjassot, nuclis
de població molt relacionats amb
la construcció des de temps antics
(la pedra clara de les Torres de Serrans, la Seu o la Llotja provenia
d’estes pedreres). Els treballadors
de la pedra sabien fer servir la pólvora i, atesa la diﬁcultat econòmica
crònica dels oﬁcis menys pagats,
guanyar-se uns extres a les festes
era cosa de dolçainers, cantants
d’albaes i, és clar, de mestres de
traca. Eren polvoristes que compraven per quatre perres canons
inutilitzats, els plantaven a terra
formant un engraellat amb ﬁleres
ordenades i disparaven de formes
molt variades. Dels canonets destacaríem les canterelles i els mascles. Combinats amb natural en-

Disparà a la Pobla de Farnals a càrrec de Ramonet e

giny i seqüència, als pobles de la
comarca començaren a ser cada
vegada més populars estos trets.
Els engraellats ocasionals anaren evolucionant cap a una professió que anà deﬁnint-se pel córrer
dels anys. Famílies com Caballer o
Brunchú, de Godella, remunten la
seua activitat professional a l’any
1880, però en destacaren molts altres al llarg del temps, com ara Ramonet el Traquer, de la Pobla de
Farnals, qui va passar a la història
per inventar-se les traques caramel·leres, que contenien pólvora
junt amb caramels i joguets menuts i que varen tindre un gran ús
als batejos i les comunions. Els
avanços tecnològics en matèria
química i tècnica anaren fent-se
lloc entre els traquers ﬁns a convertir-los en pirotècnics, una professió poc coneguda a les nostres
terres, car eren pocs els mestres de
foc d’artiﬁci i molt reputats a totes
les corts reials i seus episcopals.
La pirotècnia era cosa d’estudi; la
mestria de traca, cosa de passió i
oït. Totes dues formes varen conﬂuir a partir de l’exposició regional
de 1909, com a fornal on els traquers locals varen fondre les novetats internacionals. La mateixa
traca prengué la forma actual: de
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el Traquer

l’engraellat a tram de trons i, deﬁnitivament, la traca valenciana.
Però, la traca és valenciana? Als
pocs estudis que hi trobem al respecte, entre els quals destaquen les
aportacions de So Andrés Caste-

llano, els manca context: passem
de Xina al masclet sense eixir de
casa nostra, bé com a moros o com
cristians. Allò ben cert és que a l’altra banda del Mediterrani trobem
la batteria (napoletana, siciliana,
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sanseveresa), que és traca amb altres noms i tipologies d’artefactes
(colpetti, risposte, quinte...). S’assemblen tant als nostres trams de
trons i mascletades anteriors a
1946, any en el qual s’innova la
mascletà mecanitzada que coneguem hui en dia, que no pot ser coincidència, i no oblidem que el
Regne de Nàpols va formar durant
alguns anys part de la Corona d’Aragó. Al remat, es tracta d’un art
popular amb elements culturals
molt germans, on predomina el
ritme, el soroll i la pobresa de recursos, sobrats amb enginy.
Podríem dir que la traca és la
forma concreta de l’expressió dels
valencians i les valencianes com a
mediterranis, una expressió que
encara lluita contra les importacions massives de la Xina, el reconeixement legal o la pandèmia.
L’última relíquia de les nostres lluites com a poble. De traca. g
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L’AJUNTAMENT
D’ALFARA REPARA
LA FAÇANA DE
‘EL TEATRET’,
UN EDIFICI
EMBLEMÀTIC
QUE HA TINGUT
DIFERENTS USOS
AL LLARG DE LA
SEUA HISTÒRIA,
COM ARA CAFÉ
MONÀRQUIC, SEU
REPUBLICANA
O CASINO

D

e café monàrquic a republicà,
Casino, lloc de trobada, saló de
ball... De teatre també, és clar, testimoni d'actuacions, entre d'altres, del
reconegut dramaturg alfarer Manuel
Molins, qui amb el Grup 49 va crear
la companyia de teatre d'avantguarda més signiﬁcativa del País Valencià al segle XX. Les vides de ‘El
Rehabilitació de la
façana de ‘El Teatret’
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‘EL TEATRET’
LES MILERS DE VIDES DE
REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Arxiu d’Enric Cuñat

Consuelo Sanfrancisco Sepúlveda,
veína d’Alfara i membre del Grup 49,
en una de les primeres representacions
de la companyia, l’any 1969,
sota la direcció del prestigiós
dramaturg local Manuel Molins

Teatret’ d’Alfara del Patriarca semblen haver-ne estat milers, un espai
històric de la memòria i la identitat
del poble.
De propietat privada, el 1984 l'Ajuntament va comprar l'immoble,
però no va començar a rehabilitar-lo
ﬁns més de 10 anys després, per a
cedir una part de les instal·lacions a
l’escola de música de l'Agrupació
Musical. Des de llavors ha funcionat
com a centre sociocultural i seu de
diverses associacions del municipi.
El 2002, ‘El Teatret’ va ser declarat Bé
de Rellevància Local pel seu interés
patrimonial. Recentment, el Consistori ha continuat la restauració de
l'ediﬁci, en aquest cas de la façana.
Els pròxims mesos, hi ha prevista
també la rehabilitació de l'escenari i
del sòl de la sala principal.
Enric Cuñat, exalcalde d'Alfara i
coneixedor de la història local, explica que el lloc va ser iniciativa de
la família Moroder, amb poder econòmic de tradició de comerç i indus-

trial. Al començament del segle XX,
l'espai va ser un café monàrquic, i el
servei va continuar durant la República. En temps de la Guerra Civil, el
comité revolucionari va incautar
l'immoble per fer-lo servir com a lloc
de formació; i, amb la dictadura, l’ediﬁci va ser adscrit a la Falange Española per a les activitats culturals
oﬁcials o organitzades per la parròquia o les escoles.
“Primer, al café s'hi feia ball i comèdia. Als anys 40 hi comença la
programació de teatre per iniciativa
popular. El Frente de Juventudes feia
varietats. Hi anava molta gent”, comenta Cuñat. Prova d'això són les fotos de l'època, amb el pati de butaques ple i gent dempeus al ﬁnal de
la sala per veure l'escenari.
L'any 50, al saló creen l'acadèmia
Lepanto, que hui és l'escola Ramón
y Cajal en una altra ubicació. “Els
professors eren progressistes, venien
de la institució de lliure ensenyament”, explica l'antic alcalde. A la
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Quadre actoral de ‘Los 4 Robinsones’
Representació
de la Dansa del
Vetlatori, de
Manuel Molins,
l’any 1974

planta baixa, hi havia la fusteria Beltran i hi vivia una família. Anys després, cap al 1968, "al saló assajava un
grup de teatre, precedent del Grup
49, que va rebre un atac amb el trencament d’elements del decorat i
amenaces escrites en un full”, recorda Cuñat. En aquella època s'hi
representaven obres diverses; l'antic
alcalde cita com a exemple una actuació basada en l'obra de Federico
García Lorca, en la qual també va participar el veí Vicent Gisbert, que es
va convertir en un destacat actor de
teatre, cine i TV.

Manuel Molins i el Grup 49
El dramaturg alfarer Manuel Molins
va crear a ﬁnals dels anys 60 un grup
independent, que posteriorment s'especialitza en teatre, format per joves
de València: el Grup 49. La companyia va esdevenir un dels projectes
més signiﬁcatius i avançats del País
Valencià, amb una relació estreta
amb ﬁgures de llavors com ara Joan

Fuster, Vicent Andrés Estellés,
Equipo Crónica i d'altres. Tot i que la
fundació i la primera seu va estar al
poble, Enric Cuñat, que també va formar part del Grup 49 junt amb altres
veïns i de veïnes d’Alfara, reconeix
que al poble hi actuaven de forma
puntual durant les festes.
En una entrevista recent, Molins
recordava com de xiquet, als 3 anys,
va quedar fascinat pel teatre gràcies
al fet que la seua veïna Maria Vicenta, que actuava en un grup local, el
portava a l'assaig després d'escola, i
sempre ha demostrat la seua estima
i agraïment pel poble que el va veure
créixer.
De moment, ‘El Teatret’ viu un parèntesi d'activitat amb motiu de la
pandèmia, cosa que l'Ajuntament
aproﬁta per a millorar les instal·lacions. La regidoria de Cultura conﬁa
prompte a reprendre la programació
perquè torne a ser un espai de referència per al poble, on gaudir de la
cultura com sempre s'ha fet. g
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Vicent Escrivà a la plaça
Sant Jaume de Moncada
en abril de 1988

Memòria de Vicent Escrivà
en els carrers de Moncada
REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Cedida per la família

E

l curs vinent l’AVIVA de Moncada
obrirà un circuit literari en memòria de Vicent Escrivà, escriptor,
investigador i educador. La senyalització i el fullet informatiu aproﬁtaran
per acostar la ﬁgura del mestre i autor, alhora que promou un sentiment
d’estima cap a la població i la llengua.
Les rutes ofereixen una experiència
compartida, que aporta noves emocions a espais quotidians. Des de la
consciència del potencial de la divulgació literària i la seua importància per tal d’arrelar-nos en el nostre
entorn a través del coneixement dels
nostres autors. La tasca propera dels
qui fan de la cultura la clau de millora
del poble fa brollar aigua fresca en la
nostra vida social, i per això ara Moncada li torna la memòria agraïda.
Quan l’escriptor faltà el 2018, Manel Rodríguez Castelló el retratava
com «afable i tendre», «fraternal i generós», «tenaç i heterodox»... Adjectius que concorden amb el fet que
continua sent una persona molt estimada i amb les diverses facetes culturals que desenvolupà. Estudiós de
la literatura clàssica i la història valenciana, docent universitari, narrador molt creatiu, i abans que res, mestre. Durant anys exercí en Moncada,
i d’aquella experiència naix l’interés
per difondre la seua tasca i ﬁgura.
Les seues ﬁlles Débora i Caterina exPRIMAVERA 2021

pressen que aquest agraïment i connexió familiar: «Ens fa molta il·lusió
i ens resulta molt emocionant... El recordem escrivint articles en casa
quan érem menudes. Moncada és
molt important com a etapa creativa
literària i també vital».
L’univers narratiu d’Escrivà incorpora fantàpolis (toponímia inventada), vocabulari i societats ﬁctícies,
com la de la ciutat de Macolim. La
riquesa de la seua fantasia estimula
la nostra imaginació i permet un
contrast útil amb la nostra realitat de
cada dia. A banda, cal entendre’l com
un complement a la seua ingent
tasca investigadora de la pròpia història, la pròpia llengua i el propi entorn. Fou pioner a confeccionar materials escolars per a l’estudi del
valencià i la literatura. Tot està lligat
a la seua vocació de persona educadora i estudiosa, un dels motius principals de crear narracions. Escrivia i
així estimulava la curiositat i les ganes d’aprendre. Perquè la cultura ens
connecta, ens completa i ens fa més
lliures. I en una bona demostració
pràctica que la cultura és corregir i
augmentar, com diu l’aforisme, Vicent Escrivà apuntava en un estudi
sobre L’Espill: «És prou desitjable que
realitzem una revisió de la crítica tradicional. Un text tan important com
és L’Espill no pot deixar-se tan ale-

grement en els esquemes tradicionals de crítica. És necessari revisar,
criticar, rellegir, investigar, interpretar, posar al dia les nostres idees sobre els grans clàssics de sempre».

Planiﬁcació de les rutes
Amb l’objectiu d’atraure al públic el
passeig literari es plantejarà com un
viatge a la ciutat de Macolim, creació
literària que en serà l’eix vertebrador.
«Volem aproximar l’obra d’Escrivà al
veïnat de Moncada, un poble que ell
va sentir com a seu, i endinsar-nos
en l’univers de les paraules», explica
la gestora cultural Pepa Alòs, que a
hores d’ara treballa en l’elaboració
del projecte. La ruta serà per a públic
de totes les edats, encara que també
disposarà d’una oferta especíﬁca per
a les escoles, amb adaptacions com
ara donar major protagonisme a les
narracions infantils i juvenils.
Al llarg de les cinc parades del
passeig apareixeran detalls biogràﬁcs, referències històriques del poble,
junt a un tast divers de les investigacions i històries literàries d’Es-
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crivà. També connectaran amb llegendes populars,
com la que diu que el cavall de Jaume I pegà una potada al terra i així es va crear la Séquia gran. Bé sabem
que la séquia reial de Moncada és obra de la població
musulmana anterior a la conquista, però també teixeix la imaginació amb els nostres espais de vida.
Així començaran en el Pont Reial. En acabant aniran
a la biblioteca, prop de la qual vivia Escrivà, al carrer
Pintor Sorolla. La tercera parada serà al carrer de les
Barreres, on es trobava l’antiga necròpoli islàmica. La
quarta parada la faran en el Mercat Vell. I la cinquena
que completarà la ruta a les Escoles, actual Centre
Cultural Blasco Ibáñez i conservatori de música. Allà
és on va fer de mestre amb xiquetes i xiquets del
poble de Moncada.
La ruta literària quedarà enllestida amb una proposta innovadora en tecnologies de la comunicació
connectada a la promoció de la lectura, amb panells
QR en cada punt. «M’agradaria que imaginaren que
estem en la ciutat ﬁctícia inventada per ell, Macolim,
i que el ﬁl conductor aproﬁte les toponímies i mots
inventats per Escrivà», comenta Alòs. Combinar història i literatura, amb foment del valencià, eixampla
la nostra visió de l’entorn a través d’un imaginari renovat i una nova simbologia. La iniciativa per a digniﬁcar i homenatjar Vicent Escrivà, destaca per renovar el proﬁt de conviure a peu pla amb la cultura
de més a prop. g
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Els ajuntaments del
Carraixet donen la cara

PER LA IGUALTAT

E

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Mancomunitat del Carraixet

l 8 de març es commemora el
Dia Internacional de la Dona,
una data signiﬁcativa i necessària
per a seguir lluitant per una societat igualitària i més justa. Una lluita
imprescindible en els temps que
ens toca viure, on sembla que els
avanços polítics i socials en favor
de la igualtat s’estavellen de sobte
amb ideologies masclistes i xenòfobes que, malauradament, encara
tenen molts adeptes en la nostra
societat. Per això cal seguir reivindicant, perquè cada gest, cada paraula, cada acció compta, i hem de
sumar tots els esforços possibles
per acabar amb la xacra de la violència de gènere i la desigualtat entre dones i homes. Aquest és el sentit de les propostes realitzades des

de la Mancomunitat del Carraixet i
dels ajuntaments que la formen
amb motiu d’aquesta ﬁta.
A través de les regidories d’Igualtat dels ajuntaments d’Alfara del
Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa, s’han creat quatre
grans pancartes amb les cares de
prop de 1.000 dones i homes que
participaren en la campanya de
conscienciació “Ni un pas enrere”
al voltant del passat 25 de Novembre. Són els rostres de la lluita contra la desigualtat a la nostra comarca, homes i dones valentes que
no han dubtat a donar la cara contra el masclisme, que s’han penjat
als balcons dels consistoris per a
reclamar la igualtat entre dones i
homes.

Entrevista a Noelia Herrero Cantavella,
una de les poques dones bomberes de València
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Pancartes penjades als ajuntaments
de la Mancomunitat del Carraixet

A més, des del departament de
Joventut de la Mancomunitat del
Carraixet, també s’ha creat un
quizz, un qüestionari interactiu, per
a aprendre les dades més rellevants
del Dia de la Dona. Per la seua
banda, l’àrea de Serveis Socials de
la Mancomunitat ha realitzat una
entrevista a Noelia Herrero Cantavella, una de les poques dones bomberes de la Comunitat Valenciana,
en un encontre que ha sigut difós a
través de les xarxes socials i que
busca ser un exemple de la importància de l’empoderament femení.
A causa de la pandèmia de la
COVID19, els ajuntaments de la
Mancomunitat del Carraixet han
reduït i adaptat els actes commemoratius del 8 de Març a la nova situació, evitant les aglomeracions
de gent. A més de la pancarta i de
diferents accions de difusió a través de les xarxes socials, cada consistori, de forma individual, ha
organitzat altres actes, com concursos, vídeos i exposicions.
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A Alfara del Patriarca s’ha procedit a llegir un manifest conjunt
de veïnes, veïns i associacions
col·laboradores, que s’ha pogut seguir per les xarxes socials del consistori. Així mateix, l’Ajuntament ha
organitzat una exposició virtual de
tots els dissenys presentats en el I
Certamen de Cartells per al Dia Internacional de la Dona i ha promogut el III Certamen de Relats i Poesies per la Igualtat.
Foios s’ha unit també a la celebració del 8M amb un manifest per
a reivindicar els drets laborals i socials de les dones, i ha coordinat la
campanya #DonesEssencials per a
visibilitzar el treball de dones destacades del municipi.
A Vinalesa s´ha fet una reivindicació a través dels Balcons Feministes, per fer visible el suport que
la localitat dona a este gran dia, animant els veïns i veïnes a crear banderoles amb lemes reivindicatius
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contra el masclisme i per la igualtat
i penjar-les dels balcons i ﬁnestres
de les seues cases.
Per la seua banda, a Bonrepòs i
Mirambell s’ha procedit al repartiment de Borses per la Igualtat per
totes les cases. La xarrada de la
professora de la Universitat de València, Susana Marín, "Parlem d'Igualtat" o l’exposició "Implica't:
Trenca amb la violència de gènere"
han sigut altres de les propostes. A
més, per part de l'Ajuntament i l'Associació de Dones de Bonrepòs i Mirambell s'han adquirit llibres per la
igualtat i l'equitat per a la Biblioteca
Municipal, on s'ha creat un espai
dedicat a la Dona.
Totes aquestes accions posen de
manifest el compromís i la sensibilització per la igualtat, la repulsa
davant el masclisme i denúncia de
la violència de gènere. Perquè cada
gest, cada acció, cada paraula, cada
rostre, compta. g
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Créixer amb la pilota

REDACCIÓ Núria Garcia
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N

o sabem si és cosa d’atzar o de
destí, però Victoria Díez Sanjuan s’ha convertit, sense pretindreho, en el màxim (i pràcticament
únic) referent femení de la pilota valenciana. Aquesta jove ha aconseguit, tot i la seua grandíssima timidesa, un ressò mediàtic sense
precedents dins l’esport autòcton
practicat per dones. Tampoc té cap
ambició per liderar una revolta que
posicione les xiques al mateix nivell
que els homes pilotaris, però, no sabem si per cosa de l’atzar o del destí,
li ha tocat encapçalar la reivindicació de la igualtat en un esport que
encara hui en dia segueix funcionant -en línies generals i malgrat els
continus intents dels diferents
agents que participen de la pilotad’una forma tristament precària.
Tot i que Victoria és de València,
manté forts lligams a la nostra comarca. Va començar a jugar de menuda, junt amb el seu germà bessó,
gràcies al programa Pilota a l’Escola.
La seua entrenadora, la primera
dona que va aconseguir un lloc de
prestigi a la història de la pilota valenciana, Ana de Borbotó, va veure
les grans possibilitats d’aquella xiqueta i la va convidar a formar part
del club del poble. Victòria va descobrir pam a pam el trinquet de Borbotó, però amb els anys el seu creixement esportiu va requerir altres
aprenentatges, aportacions noves i
una major autodeterminació, i va
marxar al Club de Rafelbunyol.
Allí, una Victoria adolescent va
polir la seua tècnica gràcies a les indicacions de Pasqual Pérez, més conegut com el Conde, i va començar
a enlairar als circuits de les diferents
modalitats esportives de la pilota valenciana. No era fàcil, però, seguir
endavant en un entorn masculinitzat, perquè els entrenaments amb
els seus companys suposaven jugar
amb pilotes més pesades que les que
regeixen la normativa de les categories femenines. Just en el moment adequat es va crear una forta
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aliança amb qui ﬁns aleshores havia
sigut rival, i amb el pas del temps
companya i amiga: Mar de Bicorp.
A partir d’ahí, el palmarés de Victoria no té res a envejar al de Puchol
II, Soro III o qualsevol altre gran exponent actual de la pilota, però la
qüestió de gènere ho matissa tot de
forma determinant. Guanyadora de
tres campionats individuals, lligues
Bànkia, europeus i ﬁns i tot un mundial, la jove Victoria no està considerada com a professional, no
compta amb contracte amb la Fundació i ﬁns i tot ha d’assumir les despeses dels desplaçaments, els equipaments i el material esportiu.
També hi ha diferències a l’Escola
de Tecniﬁcació; tot i que es va implantar per a les dones fa algunes
temporades, hi ha un altre barem
respecte a la tecniﬁcació masculina,
que per exemple compta amb entre-

naments especíﬁcs per a millorar la
forma física.
Victoria tampoc li dona una importància excessiva a aquestes desigualtats, perquè sí que s’han produït millores durant els últims anys
i perquè té assumit que, si per als
xics és molt complicat viure de la
pilota valenciana, ara per ara per a
les dones és totalment impossible.
Per això no descuida els seus estu-

EL CREIXEMENT
DE VICTORIA VA
REQUERIR ALTRES
APRENENTATGES
I VA MARXAR
DE BORBOTÓ
A RAFELBUNYOL
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dis de Biotecnologia a la Universitat
de València, perquè en el futur vol
dedicar-se a la investigació de malalties, com la que va acabar amb la
vida de la seua mare fa ara deu anys.
Va ser un colp brutal per a ella,
per al seu germà Carlos i per al seu
pare, Juan Carlos, i eixe fet va determinar de manera lògica i natural
la vida i la personalitat d’una família que, per atzar o per destí, va trobar un xicotet recer amb la pilota
valenciana. Carlos continua jugant
a nivell amateur, amb enveja sana
i una immensa alegria per veure el
triomf de la seua germana, i el seu
pare és el més gran admirador de
Victoria. L’acompanya a tots els
llocs, l’aconsella i la guia pel preciós i delicat camí de la vida, amb
el paisatge dels trinquets com a escenari del creixement d’una xiqueta que, avui, ja és dona. g
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