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Des de fa una trentena d’anys les
grans superfícies s’han carregat
gradualment el comerç local dels
municipis de la nostra comarca.
Les botigues tradicionals que re-
sistixen en són poques i no és ha-
bitual que nous negocis de venda
de verdures, fruites o ultramarins
òbriguen en els temps que corren.
És cert que molts municipis, ajun-
taments i mancomunitats, estan re-
forçant l’aposta pel comerç local,
però el canvi només pot vindre si
de manera personal ens involu-
crem per gastar els nostres diners
en les tendes de tota la vida o en
les noves que es nodrixen de pro-
ductes de proximitat, tot i que si-
guen una miqueta més cars que el
preu fixat pels supermercats. 

Però hi ha altres sectors que
també necessiten la nostra ajuda
per mantenir-se i fer valdre allò que
creen i oferixen. Parle concreta-
ment dels grups de música comar-
cals i dels escriptors i escriptores
de l’Horta Nord, que troben poca
eixida a allò que fan més enllà
d’eixe grapat d’amistats i familiars
que mai fallen. 

En aquesta edició de la revista
destaquem un Espai Literari i un
Espai Sonor amb les novetats edi-
torials i musicals dels nostres mu-
nicipis, amb l’objectiu de donar-los
un major ressò i projecció per ani-
mar als programadors culturals

dels nostres pobles a contractar-
los o promoure’n la lectura a les bi-
blioteques i clubs.

Vaig estar a la presentació del
nou disc ‘Estel Rebel’ de Besugo
a l’Antull de Montcada, i com sem-
pre em van transmetre un bon rot-
llo increïble. Marta Margaix també
acaba de presentar a Massalfassar
‘El violí valencià’, una joia amb
col·laboracions de les millors can-
tants (i cantaores) valencianes. Ara
naix també Rock a Banda, de la
mà de l’alfarer Xavi Belenguer,
amb versions i cançons pròpies en
valencià d’una qualitat màxima.
Què tal si estos grups van rodant
pels nostres pobles, de Puçol a Al-
boraia i de Burjassot a Massama-
grell? La implicació ha de partir de
les persones que programen con-
certs i per a ells va aquesta crida
per la cultura de proximitat, però
també per a la població, animant-
la a acudir a estos esdeveniments
que poc o res tenen a envejar a les
grans produccions forànies.

Si parlem de literatura, també
tenim molt a fer en la tria de les
lectures. Maricarme Arnau, Vicent
Penya, Eduard Marco, Pau Sif,
Maria Jesús Bolta, Manel Alonso
o Manel Hurtado son només al-
guns dels autors dels nostres po-
bles. Reclamem els seus llibres a
les biblioteques municipals i fem
gran la cultura de l’Horta Nord!

La proximitat, més
enllà del comerç local

NÚRIA GARCIA
DIRECTORA D’ESPAI CARRAIXET

ESPAICARRAIXET
Revista cultural de l’Horta Nord

Núm. 17  ESTIU 2022

Directora
Núria Garcia
Subdirector

Eduard Ramírez
Redacció

Jorge Pérez
Mireia Corachán

Maria José Martínez
Fernando Miñana
Manuel Regidor

Il·lustracions
Juan Carlos Rodríguez

Pau Pikonenko (Kalebarraka)
Col·laboracions en este número  

Joan Carles Jover
Susana Martín

Disseny i maquetació
Alamida 

Continguts web
Manuel Regidor 

Impressió
Marí Montañana

Dipòsit legal: V-490-2018
www.espaicarraixet.es

L’amfitriona



5ESPAI CARRAIXET 

S’ha publicat un avantprojecte
del Ministeri de Transports sobre
el canvi de la xarxa ferroviària
Metropolitana a València, amb
un pressupost que pot superar els
5.200 milions d’euros, a executar-
se en no menys de 15 anys.

Consta, en essència, de 4
parts, a saber: un túnel passant
per baix la ciutat de València i
part de l’Horta Nord, un canal
d’accés des del sud per a poder
acabar el Parc Central, l’Estació
Central (que aniria al subsòl del
parc) i, camufladament, una línia
d’AVE entre València i Castelló
de la Plana, que és la part més
devastadora per al territori, cre-
uant l’Horta Nord, el Camp de
Morvedre i la Plana Baixa.

Aquesta línia seria un mur
d’onze metres d’alçada i setanta
d’amplària, una muralla que ta-
llaria en dos trossos les tres co-
marques dificultant enormement
el pas, tant de persones com d’a-
nimals, que interrompria enorme-
ment les actuals infraestructures,
línies elèctriques, conduccions
d’aigua, camins agrícoles i d’al-
tres, a més del pas de l’aigua, que
en cas de pluges fortes, podria
suposar la inundació de moltes
zones, en ser el traçat de l’AVE
perpendicular al curs natural de
les aigües. 

Aquest AVE, camuflat com a
“Corredor Mediterrani”, està pen-
sat per transportar persones i no
mercaderies, que és el que real-
ment cal per aconseguir un trans-
port sostenible al País Valencià.
Des de Gandia a Castelló no hi
ha actualment cap magatzem de
taronja que tinga accés al tren,
no hi ha cap fàbrica de taulellets
que el puga fer servir per trans-
portar la seua producció, ni tam-
poc cap polígon industrial té ac-
cés al transport ferroviari.

Per traslladar la gent, el que
de veritat necessitem, és un ser-
vei de Rodalies en condicions.
Aquesta modalitat actualment
transporta més del 96% de la
gent usuària del ferrocarril i tan-
mateix, és l’AVE qui s’endú el
80% de les inversions.

La solució sostenible pel trans-
port de  les persones a l’Àrea Me-
tropolitana passaria per construir
Estacions Intermodals ben dota-
des i equipades, on la gent po-
gués, fàcilment, canviar de mitjà
de transport, combinant Rodalies
amb el Metro, Tramvia, autobu-
sos i, com no, bicicletes, constru-
int bons carrils d’accés a la ciutat
i amplis aparcaments on les po-
gueren guardar. Aquestes esta-
cions en donar un bon servei a la
població metropolitana, motiva-
rien que la gent abandonés el ve-
hicle privat i, amb ell, la contami-
nació i l’estrès. 

L’estat espanyol és el primer
del món en la relació de Km
d’AVE per habitant. No seria mi-
llor que redirigírem aquestes in-
versions per mirar de ser líders
en educació, sanitat o en qües-
tions socials, que són el que real-
ment beneficia a les persones?

Si per guanyar 10 minuts en el
viatge entre València i Castelló
de la Plana cal invertir milers de
milions d’euros i destrossar les
nostres comarques, quan sols són
beneficiats els empresaris que
executen eixe tipus d’obres, millor
seria deixar-ho, no creieu? Al
País Valencià no volem renunciar
a les inversions, però les volem
per beneficiar a la nostra gent!

PER TRASLLADAR
A LA GENT, EL
QUE DE VERITAT
NECESSITEM
ÉS UN SERVEI 
DE RODALIES 

EN CONDICIONS

VICENT MANEL BARRACHINA
ENGINYER I ACTIVISTA SOCIAL

L’ AVE entre Castelló
de la Plana i  València

ESTIU 2022

El convidat



Accedim a la Casa de la Cultura
de Burjassot i ja escoltem els

acords enèrgics del piano. Al fons del
complex cultural (biblioteques, Audi-
tori Municipal i Institut Municipal de
Cultura i Joventut, entre altres) trobem
un edifici amb la porta oberta cap a
una gran sala que destil·la creativitat,
constància i disciplina. Ballarins i ba-
llarines estan enmig del seu entrena-
ment diari, hui de clàssica. Estem en
Espai LaGranja, un ambiciós centre
de creació i experimentació de la
dansa i les arts en moviment, depe-
nent de l’Institut Valencià de Cultura.
Una autèntica fàbrica artística en con-
tínua escolta que vol donar múscul a
un sector que ho necessita de debò.
Al capdavant, Guillermo Arazo, tot un

ESTIU 2022

BURJASSOT

REDACCIÓ Maria José Martínez
FOTOGRAFIA Alamida

Espai LaGranja és
un centre impulsor

de la creació i la
investigació de la
dansa i les arts en

moviment que 
vol integrar-se 
amb l’entorn 

Porta 
oberta a
la dansa
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expert en el desenvolupament de pro-
jectes artístics, que ha posat en
marxa espais com La Rambleta o Las
Naves.
Abans, aquest edifici va ser el

Centre Coreogràfic de Teatres de la
Generalitat i seu del ballet. Aleshores
era un espai opac, pràcticament des-
conegut per a la gent del poble. Quan
va desaparéixer el ballet, el centre es
va tancar i es va convertir en arxiu.
Ara, i des de fa poc més d’un any,
Arazo ha posat en marxa un projecte
revitalitzador, que aposta per la mul-
tidisciplinarietat i l’experimentació
sota la pretensió, a més, de ser un lloc
que mira a la ciutadania, que vol con-
versar amb el seu entorn.

Formació i experimentació
Espai LaGranja és centre formatiu de
trobada per als professionals valen-
cians de la dansa. Col·labora amb les
principals associacions professionals
de la Comunitat amb propostes de
programació, tallers i classes. Hi ha
entrenaments diaris de clàssica, altres
de contemporània i tallers especialit-
zats (urbana, flamenc...), tot gratuït i
obert a qualsevol professional de la
dansa. També acull conferències i
workshops amb experts i expertes del
panorama nacional i internacional,
amb la intenció d’enriquir i renovar
la mirada local.
El centre alberga, a més, cinc resi-

dències a l’any. Són projectes triats

per convocatòria pública que compten
amb suport econòmic, contractació
laboral i borsa econòmica. Lara Misó
va desenvolupar fa uns mesos el seu
laboratori d’investigació “No és amor”,
una exploració del concepte de cercle
en diferents dimensions (cos, espai...),
germen per a la creació d’una peça
escènica estrenada en Dansa Valèn-
cia 2022. “Ens ajudaren moltíssim en
tot el procés creatiu, amb disponibi-
litat i assessorament continu”, asse-
gura. Li acompanyà la intèrpret Wilma
Puentes, qui afirma que aquest centre
“està creixent en una bona direcció,
aprofitant tots els seus recursos d’es-
pai públic i donant suport de manera
molt activa al sector de la dansa”.
“València és molt afortunada per
comptar amb un espai que vetla per
les arts vives i els processos d’inves-
tigació”, afegeix Lara Misó.

El futur: els centres de creació
Per a facilitar aquests processos crea-
tius, professionals i companyies va-
lencianes poden disposar de les sales
d’assaig de manera gratuïta, alhora
que se’ls ofereix suport tècnic, me-
diació i consultoria creativa. “Fins ara
estàvem obligades a pagar sales per
a preparar les nostres produccions, a
un cost moltes vegades inassumible”,
explica Laura Basterra, ballarina pro-
fessional. “Espai LaGranja està sent
un punt de referència importantíssim
per a la creació”, afirma.

De fet, segons Guillermo Arazo, “el
futur de la cultura implica posar el
focus en els centres de creació, i no
tant en els d’exhibició”. “Hem de cui-
dar els creadors, donar-los temps i les
ferramentes per a no haver de produir
tant, sinó menys i millor”, assegura. I
conjugar-lo amb una major mobilitat
de les companyies, perquè l’exhibició
d’una peça tinga més recorregut.
Així, treballen en xarxa i conjuminant
esforços amb centres similars de Ca-
talunya, Galícia, Madrid i Andalusia. 

Pas de deux amb Burjassot
Però, a més d’ampliar horitzons, Espai
LaGranja té un objectiu molt més lo-
calista: integrar-se en el seu entorn,
en Burjassot. “S’han de cultivar noves
formes de proximitat, amb propostes
socials i inclusives per a tota la po-
blació”, explica Arazo. Fa poc cele-
braren una jornada de portes obertes,
i a partir de setembre volen intensifi-
car les accions dirigides a persones
no professionals de la dansa. Tot un
repte el de fer-se sentir i fusionar-se
amb una gran població que, tanma-
teix, ha sigut bressol cultural en la
comarca durant molts anys. “Volem
viure en connexió amb el poble, sem-
pre amb la porta oberta”, afirma el
director artístic. Una porta atrafegada,
inclusiva, que convida a participar, a
l’intercanvi permanent, a la creació
assossegada. Una porta que no vol
tornar a tancar-se mai més.
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"Als Peydro, de malnom els so-
lien dir Els porters, perquè

van ser els encarregats de custodiar
les portes de l'Antiga Fàbrica de la
Seda de Vinalesa. El meu besavi era
el cap de tots els fusters, així que tota
la família al complet vivia a les de-
pendències de la fàbrica. La seua ger-
mana, la tia Lluïsa, que era fadrina,
va ser portera de la fàbrica durant
molts anys. Ella, cada dia, esperava
que arribaren els treballadors per a
obrir aquelles enormes portes que do-
naven accés a un món de fils infinit".
Així comença l'obra Qué sabe nadie:

les cançons de Penélope, dirigida per
Lara Salvador, 'La Peydro', de Vina-
lesa, de tota la vida. D'aquesta forma,
amb aquest estil tan propi, tan nostre,
tan íntim i pròxim.
Lírica i commovedora, l'absència

sobrevola la representació com un ru-
mor constant i melancòlic, entreteixit
per una intimitat que es fa possible
pel seu to confessional i sempre per-
sonal. Una obra singular que combina
la narració oral amb la poesia i la mú-
sica en una fórmula híbrida que relata
en clau femenina les conseqüències
de la desaparició.

El dubte, l'espera, les esperances
i la soledat s’escolen en la teua gola
en forma de nusos. Nusos que es van
desfent al so de les paraules de la iaia
de Salvador, de la seua mare i les se-
ues ties. Penèlope va armant el relat
amb escenes que combinen el mo-
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‘QUÉ SABE NADIE’
Un cant al dolor 

de l’espera
Lara Salvador, ‘La Peydro’ de Vinalesa,
fon el teatre amb les cançons que la

seua iaia no es va atrevir a cantar

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Josep Escuin



nòleg amb les cançons, les anècdotes
i les confessions.
Una suma d'elements gràcies a la

qual Salvador, 'La Peydro', ha obtin-
gut el reconeixement  amb el Premi
de Dramatúrgia Russafa Escènica
2020, atorgat pel festival en col·labo-
ració amb l’SGAE. L’artista, que uti-
litza el seu cognom com a nom artís-
tic, ja va rebre en 2015 el premi a
l'actriu revelació concedit per l'Asso-
ciació d’Actors i Actrius Professionals
Valencians, i la seua trajectòria inclou
teatre, cinema i televisió. I és que ella
és actriu des de sempre, i ve de lluny.
"Açò de la faràndula em ve de família,
per les dues bandes, perquè mon iaio
Pepe ja feia teatre", ens conta.
El trànsit del llenguatge teatral al

musical es desembolica en un tàn-
dem perfecte en un espectacle en el
qual col·labora amb el seu pare, Jesús
Salvador Chapi, compositor i intèrpret
de percussió, cofundador d'Amores
Grup de Percussió. En un encertat in-

tercanvi, la filla ha dirigit al pare, que
incorpora l'íntima sonoritat del vibrà-
fon. Des del primer moment, Lara ho
va tindre clar: "La confiança que tinc
amb ell i la temàtica familiar de l'obra
van triar per mi i la peça teatral està
escrita en funció d'aquesta sinergia".
De fet, en aquest muntatge, la música
ajuda a dissipar una tensió que ella
explica sense embuts. “La meua iaia
tenia una angoixa en la gola que li
feia estrényer els llavis. En aquest es-
pectacle cante les cançons que ella
no es va atrevir a cantar i sent un
alliberament que tant de bo haguera
tingut ella”, confessa.

Composició escènica pròpia
Salvador escriu des de fa anys però
sempre per a ella. Aquesta és la pri-
mera composició, feta durant el con-
finament, per a ser representada, però
no l'ha fet sola. Amb l'assessorament
de la dramaturga Begoña Tena i de
Mónica Almirall, a més de la residèn-

cia creativa en Sala Russafa, l'obra
ha crescut, passant d'una duració de
trenta minuts a més d'una hora.
Una peça teatral en la qual es

combina el mateix teatre amb la ma-
gistral interpretació de diversos temes
musicals, entre els quals destaquen
les versions de Zenet, o de la cançó
popularitzada per Raphael que dona
títol a l'espectacle.
'Qué sabe nadie' del dolor dels

anys d'incertesa i espera, del pes de
l'absència. Només ella ho sap, i sap
transmetre-ho a través de la lírica, la
música i l'art en plural. Bravo!
L’obra ha estat representada en di-

ferents sales del València, en altres
ciutats com Llíria i Dénia i també en
Barcelona. A la nostra comarca l’hem
pogut suquejar a pobles com Meliana
o Rafelbunyol, però la gira encara no
ha finalitzat i a l’Horta Nord podrem
gaudir de la representació el 15 de ju-
liol a Foios, dins de la mostra Escènia,
i el 25 de novembre a Alboraia.

ESTIU 2022
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Qualsevol persona que passe per
Meliana en metro té present l’acolo-
rida façana que dona la benvinguda
als viatjants i que no passa desaper-
cebuda. “La Azulejera Valenciana”
fundada per l’emprenedor d’Onda
Bernardo Vidal, abans a la vora del
trenet, és tot un símbol dels melia-
ners i melianeres, “una carta de pre-
sentació del poble”, segons l’alcalde,
Josep Antoni Riera. Una fàbrica que
va estar en funcionament unes po-
ques dècades acollint a quasi dos-
cents treballadors, i que va portar
el nom de Meliana per tot arreu. Ara,
amb motiu del centenari de la seua
fundació en 1920 (celebració retar-
dada per la pandèmia), l’Ajunta-

ment està restaurant la façana prin-
cipal d’un edifici catalogat com a
Bé Etnològic i Bé de Rellevància Lo-
cal que, tanmateix, resta tancat per
ser de propietat privada. “El nou Pla
General d’Ordenació Urbana con-
templa el manteniment d’aquest im-
moble com a dotació, i en un futur
se li podria donar algun ús”, explica
l’arquitecta municipal, Cristina
Alonso. 
De moment, tan sols es pot ac-

tuar sobre aquesta impressionant
portada. Tota una casa anunci de-
corada amb taulell valencià pintat a
mà, que donava bona mostra del
producte de la mercantil (taulells,
peces decoratives de ceràmica i in-

clús vaixelles). Al capdavant de la
restauració estan Anna Boix i Inés
Ayala, que han treballat també en
el Palauet de Nolla de Meliana. Hui
estan afaenades, netejant tota la
zona després d’haver retirat la bas-
tida. “Hem consolidat les peces sol-
tes i esquerdes estructurals; hem
netejat tota la taulelleria i els com-
plements decoratius, molt deteriorats
pel pas del temps i el vandalisme;
hem tractat la fusta, i estem recons-
truint les peces deteriorades i repro-
duint les perdudes, tant de la façana
principal com del reclam publicitari
del costat”, explica Inés. Falta la
col·locació d’un tancament amb rei-
xes que simulen les originals, la re-

EL PÒRTIC
de Meliana

L’emblemàtica
façana de la

Taulellera
Bernardo Vidal

està sent
restaurada pel

Consistori per a
celebrar el

centenari d’una
mercantil que va

viure anys
gloriosos i que
compta amb un

llegat a recuperar

REDACCIÓ Maria José Martínez
FOTOGRAFIA Alamida
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construcció dels escalons d’accés i
rematar tots els detalls de la mà
d’artesans experts.
“Nosaltres portem la direcció de

l’obra, però considerem fonamental
comptar amb aquests mestres que
fan la seua feina com ningú”, asse-
gura Anna. Els nous taulells estan
sent pintats a mà en una fàbrica de
Quart de Poblet, i el mosaic Nolla
del paviment del replà serà restaurat
pels Beltran, professionals del poble
que coneixen la tècnica tradicional
de col·locació d’aquest sòl amb se-
gell melianer. Una pretensió de do-
nar-li autenticitat al projecte, de do-
tar-lo de vida. “Fins i tot estem
utilitzant taulells creats per l’últim
pintor de la fàbrica, el tio Saturnino,
que van ser encarregats per la fa-
mília amb la mateixa finalitat de
restaurar la façana”, expliquen les
restauradores, amb l’entusiasme de
saber-se partícips d’un relat que re-
clama ser contat.

I és que hi ha un clar compromís
dels descendents perquè la taulellera
no quede en l’oblit. José Luis Na-
varro és net d’Anita Vidal, germana
del fundador de la fàbrica. En sa
casa guarda objectes originals, tau-
lells, fotografies, documents..., que
foren custodiats per sa mare, Car-
men Ferrer, qui va viure de primera
mà la decadència i fallida prematura
del negoci (motivada, sobretot, pel
bloqueig de les exportacions en els
anys 50), i va treballar per preservar
la seua memòria. “La fàbrica és un
símbol del poble, i volem donar-ho
tot perquè es conserve”, afirma José
Luis.

Testimonis vius
Acabem la nostra visita passejant
pels voltants de l’estació, on ens to-
pem amb els “Xalets dels Cardells”,
decorats amb taulells d’adorns flo-
rals que recorden a la fàbrica. Allí
tenim el plaer de conversar amb la

propietària, Carmen, de 93 anys i fi-
lla del pintor melianer Rafael Car-
dells, a qui també se li atribueix la
creació de la façana de la taulellera.
Ens conta que son pare va pintar
aquests taulells de sa casa, “i els
van coure en la fàbrica”. Testimonis
vius que encara donen veu a la que
va ser una gran mercantil amb se-
gell valencià, que va exportar fins i
tot a Estats Units i on treballaren
pintors del renom de Cardells o Fran-
cisco Aguar Tarín.
Tant de bo el futur porte un es-

pai on immortalitzar aquesta histò-
ria, un centre d’interpretació que
mostre i valore peces originals, fer-
ramentes, fotografies i relats de vida
de tants i tants melianers i melia-
neres que passaren per la taulellera.
Perquè tot deu ser patrimoni de Me-
liana, bressol d’artistes i creativitat.
La façana ja està quasi enllestida,
esperant ser, de nou, reclam d’un
espai ple d’activitat. g
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Siguem sincers: l’immobiliari no
és un gremi que gaudisca de

massa predicament. No hi han aju-
dat determinades pràctiques ni tam-
poc veure com algunes agències
apareixen i desapareixen al cap de
no res. Per això, des de l’oficina de
Meliana d’Inleval Servicios Inmobi-
liarios hem volgut posicionar-nos
com a immobiliària “d’arrel”. 
Volem fer les coses com ningú

altre, des del profund coneixement
de l’Horta Nord, no debades fa més
de vint anys que hi treballem. L’ofi-
cina de Meliana ha atès durant
aquest temps molta gent. Tal com
explica María José Belda, melianera
i directora de l’oficina, “fa vint-i-dos
anys obrírem les portes i hi sembrà-
rem les millors llavors: humilitat,
constància i transparència. Fem as-
sessorament integral immobiliari.
Prompte rebérem la confiança i l’es-
calf de la gent, gràcies a la feina ben
feta. Aquesta confiança ha passat
de generació en generació, i hem es-
devingut l’agència de la família. Els
ho volem agrair perquè sense el seu
suport no estaríem on estem. Ens
sentim orgulloses d’haver col·labo-
rat a que molts pogueren obrir els
seus negocis”.

A banda de contribuir a ampliar
l’oferta comercial dels pobles on tre-
ballem, formem part de la MAC (Me-
liana Associació de Comerciants)
per crear sinergies que animen el
comerç local. Creiem fermament que
l’Horta Nord és un indret privilegiat
per viure-hi, tal com us pot dir la

nostra companya Merche Barberá,
la coordinadora de l’oficina: “Jo soc
de Meliana i hi treballe, però ara
visc a Vinalesa i, en acabar la jor-
nada laboral, s’agraeix la calma que
ofereix el poble, l’horta, els carrerons
on encara eixim a la fresca.” 
Creiem que l’oferta que presenta

l’Horta Nord és imbatible: natura,
comerç i una ubicació que permet
anar a la ciutat i tornar al poble a
descansar. Com explica la nostra
agent comercial Natalia Fernández,
originària de Jaén, “jo soc d’un po-
ble xicotet, i tornar a viure a un lloc
on tot el món es coneix i es fa una
vida pausada, amb totes les como-
ditats i alhora a només un pas de la
ciutat, et proporciona qualitat de
vida. Viure i treballar a Meliana és
tot un luxe”. 
Així doncs, més enllà de ser un

negoci i el sosteniment de sis famí-
lies (comptant la nostra oficina de
València, on per cert també hi tre-
balla un melianer, el pilotari José
Pla), a Inleval creem relacions amb
els nostres clients que han passat
de veure’ns com “una immobiliària
més” a “la seua immobiliària”. No-
més falta que passeu a conèixer-
nos també vosaltres!

Una immobiliària d’arrel
VOLEM FER LES
COSES COM
NINGÚ ALTRE,

DES DEL 
PROFUND 

CONEIXEMENT DE
L’HORTA NORD,
NO DEBADES 

FA MÉS DE VINT
ANYS QUE HI 
TREBALLEM A 
L’OFICINA DE 
MELIANA



13ESPAI LITERARI

ESTIU 2022

Honorato Ros Pardo y Ricardo Santarrufina
recullen en un llibre els 550 anys de l’esglé-
sia de Sant Honorat de Vinalesa, amb un re-
lat històric, arquitectònic i artístic que con-
tribueix a l’anàlisi social des d’un prisma
local. L’obra va ser presentada el 16 de juny
a la mateixa Parròquia de Sant Honorat.

LA PARRÒQUIA DE VINALESA, 
550 ANYS D’HISTÒRIA

Alboraia s’ha congregat un any més al vol-
tant de la literatura amb una nova edició
del Sembrant Poesia, una iniciativa veïnal
que ha penjat poemes als balcons i ha par-
ticipat de recitals, exposicions, tallers i
concerts.  Entre altres activitats, hi tingué
lloc la presentació de l’antologia ‘El nò-
mada i l’arrel’ de Manel Marí i de l’obra
‘Ultramarins’ d’Eduard Marco.

SEMBRANT POESIA 
L’Ajuntament de Moncada, a
través de l’Agència de Promoció
del Valencià (AVIVA), ha orga-
nitzat la II Setmana de les Lle-
tres, amb l’objectiu de promoure
l’ús de la llengua com a vehicle
de comunicació quotidiana. El
22 de juny se celebrà la clausura
amb un programa musical de
fusió: el flamenc amb arrels va-
lencianes de Fraskito, la música
tradicional de Pep Botifarra i
Miquel Pérez, i el jazz de quali-
tat amb el Trio de Jorge Pardo.

II SETMANA DE LES 
LLETRES DE MONCADA

Pau Pérez Duato ha publicat un llibre que re-
cull les memòries de Juan Falcó Vidal, un
milicià de Massamagrell que relata la seua
experiència personal a la República, la Guerra
Civil i la Postguerra en un manuscrit auto-
biogràfic. L’obra va ser presentada l’11 de
juny al saló de plenaris de l’Ajuntament. 

EL RECULL DE MEMÒRIES D’UN
REPUBLICÀ DE MASSAMAGRELL

La directora d’Espai Carraixet, Núria Gar-
cia, ha guanyat el premi de novel·la dels
49és Premis Literaris d’Alberic d’aquest
any 2022 amb l’obra Totes les portes. La
periodista i escriptora va recollir el guardó
el 22 de juny a l’esplanada de l’Ermita de
Santa Bàrbara, en la Muntanyeta d’Alberic.
El premi inclou la publicació de l’obra mit-
jançant l’editorial Sargantana.

PREMI DE NOVEL·LA

COLPS DE BATALLA A
L’HORTA NORD
Juan Bautista
Tormos Capi-
lla ha presen-
tat a Albalat
l’obra Colps
de batalla  a
l’Horta Nord, un excepcional
estudi sobre les campanes de
la nostra comarca.

PLUJA DE CANÇONS
El poeta de Rafelbunyol Vicent
Penya ha publicat un llibre de
literatura infantil junt amb la
seua filla, Maria Jesús Penya,
qui ha il·lus-
trar els poe-
mes. Una xi-
coteta joia per
a disfrutar en
família.
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David Russell, un dels grans ge-
nis de la guitarra clàssica, un

escocés que es va mudar fa anys a
Vigo, on juga al golf i anima amb
entusiasme al Cèltic, farà un concert
el 2 de juliol a Alboraia que servirà
per a encetar el Festival Guitarras
Esteve Vila d’Alboraia, un certamen
musical que es prolongarà fins al 28
de juliol. El festival és la manera que
ha trobat l'empresa Guitarras Esteve
per a celebrar el seu 65 aniversari,
amb el suport indispensable de l'A-
juntament, junt amb el poble d'Al-
boraia.
L’empresa es va fundar en 1957

en un cèntric carrer d’aquesta loca-
litat xufera. Anys enrrere, quan va
començar la Guerra Civil, Manuel
Adalid havia entrat en Guitarres Ta-
tay perquè faltava mà d’obra. Allí
va passar vint anys fins que ell i dos
companys més, Antonio Monfort i
Francisco Esteve, que era l’únic sol-
ter dels tres, es van independitzar
per a tindre la seua pròpia marca.
El major dels Adalid ja no viu,

però el seu fill, un altre Manuel, se-

gueix a la fàbrica, que hui està re-
partida en dues naus en el polígon
industrial, gaudint d’una jubilació
activa mentre el seu fill, un altre Ma-
nuel Adalid, la tercera generació, go-
verna l'empresa amb dos descen-
dents dels fundadors: Alberto
Hernández i Milagros Vaquero.

150 unitats a la setmana
El tercer dels Adalid ens mostra la
fàbrica seguint el procés d’elabora-
ció de les seues guitarres. Cadas-
cuna tarda prop de dos mesos a es-
tar acabada i cada setmana ixen
cap a les botigues prop de 150 uni-
tats. Guitarras Esteve té molt clar
el seu nínxol de mercat: ni molt ba-
rates ni molt cares. Fa un soroll en-
sordidor per tota la nau. Serres i mà-
quines de tota classe grinyolen
sense compassió durant tot el dia.
A l’entrada d’una de les sales, en la
planta de dalt, uns sacs recullen to-
tes les serradures que absorbeixen
uns tubs. Perquè allí dins està tot
ple de serradures i encenalls de fus-
tes arribades d’Àfrica, Sud-amèrica

o Europa.
Són 47 treballadors en una em-

presa que ha fet un esforç tecnològic
per no perdre el pas dels nous
temps. Però en la producció lliguen
bé allò modern amb la tradició. I al
costat d’un aparell que talla les pe-
ces amb làser, hi ha un home esca-
tant un cant a mà, perquè en les co-
ses minucioses l’experiència del
treballador és quasi insuperable.
Al fons de la planta de dalt, Ma-

nuel obri una porta que estava tan-
cada hermèticament. Dins canvia la
temperatura: l’ambient és més ca-
lorós i sec. Una olor perfuma tota
l’estada, on conserven les fustes
més valuoses. “Ací hi ha fusta des
de fa 30 o 40 anys. Com pal sant de
Riu, que és la joia de la corona. Per
això està tot més sec. Fustes espe-
cials que treballem al 5% d’humitat,
encara que després recupera una
miqueta”, informa Manuel.
Aqueix és un dels pocs espais

sense soroll. L’altre és un habitacle
menut que el segon Adalid utilitza
com a taller de lutheria per a de-

GUITARRAS ESTEVE

Manuel Adalid, fill i
pare, 3a i 2a generació
de la nissaga d’un dels
tres socis fundadors de
Guitarras Esteve

65 anys de sonoritat 
a Alboraia

Guitarras Esteve celebra 65 anys
d’existència amb un festival de música
que comptarà, del 2 al 28 de juliol, amb
dos referents d’este instrument: David

Russell i Ricardo Gallén

REDACCIÓ I FOTOGRAFIA Fernando Miñana
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senvolupar l’alta gamma de les se-
ues guitarres.
Manuel acaba de tornar de Los

Angeles d’una de les poques fires
que ha sobreviscut a la pandèmia.
La més prestigiosa, la de Frankfurt,
ja ha deixat de celebrar-se. Fa qua-
ranta anys, el segon dels Adalid va
convéncer al seu pare per a viatjar
a Frankfurt. Fins llavors només feien
guitarres per a clients d’Espanya.
Allí se’ls va obrir una finestra al
món i de la primera fira van tornar
amb encàrrecs d’un client dels Pa-
ïsos Baixos per a dos mesos. Van
pagar dos milions de pessetes de
1980. Una dinerada. A l’any següent
els van fer comandes per a sis me-
sos i, a diferència dels espanyols,
que en molts casos els retornaven
les factures, aquests pagaven per
endavant. L’empresa va fer un salt.

Records musicals
Una de les zones més cridaneres és
on està Poli, el gran expert guitarrer
de l'empresa. Allí les parets estan
folrades amb cartells de cantants i

grups de l’època: Adamo, Nino
Bravo, Juan Bau, Emilio Només, Ser-
gio i Estíbaliz… Han fet un esforç
per conservar-los i encara que estan
descolorits li donen un punt a aquell
racó. El motiu de tant de record mu-
sical és un extreballador, Paquito
Estellés, hui director de la Big band
Blue i llavors músic dels Bambinos,
un grup que en els 70 va arribar a
rodar per tota Espanya i Llatinoa-
mèrica gràcies a èxits com ‘Help’ o
‘Fin de semana’.
Ja han corregut 65 anys d'histò-

ria d'aquesta empresa d'Alboraia.

Guitarres Esteve va tindre la idea
de fer un festival per a commemorar
el seu aniversari i l’Ajuntament
d’Alboraia la va rebre amb els bra-
ços oberts. Tocarà David Russell. I
un altre fenomen de la guitarra, Ri-
cardo Gallén. I durant diverses set-
manes hi haurà un concurs interna-
cional dotat amb 10.000 euros de
premi per al guanyador. Una oferta
musical per a enlluernar a colp de
guitarra als veïns d'Alboraia, Va-
lència i tots els pobles del voltant.
Perquè 65 anys no es compleixen
tots els dies. g
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Juny ha deixat enguany unestemperatures asfixiants. Que
l’estiu cada vegada arriba abans és
una afirmació que s’escolta a qual-
sevol carrer o mitjà de comunicació;
que l’estació estival serà cada cop
més llarga i les onades de calor, més
freqüents és un avís que els experts
no han deixat de repetir des que el
mercuri marcara durant aquest mes
valors molt per sobre de l’habitual.
En un ambient de negacionisme que

embraveix a moltes persones incò-
modes amb la realitat a exigir que
se li done crèdit a les seues opinions
sense fonament i, de vegades, dia-
metralment oposades al criteri cien-
tífic, sorgeixen individus de diferents
àmbits traient importància a l’evi-
dent procés de canvi climàtic amb
frases com “que en juny faça calor
és del més natural”.
Afortunadament, els debats rigo-

rosos o les campanyes de conscien-

ciació (i, també siga dit, la sensació
de xafogor extrema d’aquesta en-
trada a l’estiu) fan que l’interés per
la lluita contra el canvi climàtic es-
tiga, avui dia, present entre la po-
blació. L’èxit de la fira DINÀMICA a
Albalat dels Sorells en deixa cons-
tància.
L’esdeveniment va tornar al parc

de l’Hort del Compte els dies 10, 11 i
12 de juny, després de dos anys en
què la pandèmia va impedir la seua
celebració. I ho va fer amb més pro-
postes que a les tres edicions ante-
riors. Organitzat per la regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Albalat dels Sorells, la proposta
s’emmarca al projecte Albalat 0,0,
una iniciativa engegada l’any 2017
que té com a objectiu que l’em-
premta de carboni del municipi es-
devinga nul·la a través d’accions
que impliquen a les institucions, les
empreses i la ciutadania.

En termes locals
L’objectiu de DINÀMICA és portar
a l’àmbit local el debat sobre la sos-
tenibilitat i oferir visions i alternati-
ves que ajuden a avançar cap a un
futur sostenible, meta que es per-
segueix mitjançant activitats de di-

DINAMISME
contra el canvi climàtic

ALBALAT DELS SORELLS

REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA Alamida
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ferent caràcter adreçades a la població en general. A
l’edició d’enguany, se li va atorgar molta importància
al comerç de proximitat i al consum de productes au-
tòctons, una de les actuacions més accessibles a la
ciutadania per avançar en els objectius del conegut
lema “pensa globalment, actua localment”. En aquest
sentit, va jugar un paper cabdal la implicació de l’As-
sociació de Comerciants i Empresaris d’Albalat dels
Sorells (ACEAS), que va organitzar una mostra dels pro-
ductes i serveis que ofereixen i la degustació d’aliments
de proximitat.
La fira va comptar amb tallers com el d’artesania

amb fibres vegetals o de cosmètics naturals. Es realit-
zaren actes lúdics, entre els quals es trobaren el de de-
mostració del funcionament de l’energia solar. N’hi ha-
gué teatre familiar i música a càrrec de grups i DJs.
Així mateix, es presentaren les novetats relacionades
amb la sostenibilitat que el consistori o les empreses
locals estan portant a terme.

Microxarrades amb experts
Si un seguit d’activitats varen representar l’esperit de
DINÀMICA d’una manera especial, aquestes varen ser
les microxarrades. Els set col·loquis celebrats varen re-
unir a experts en diferents matèries, que posaren da-
munt la taula diverses qüestions relacionades amb la
sostenibilitat i el medi ambient. Veïns i veïnes reflexio-
naren sobre les fonts d’energia renovables i l’opció de
l’autoconsum; es va parlar sobre com certes polítiques
degraden el medi natural; s’explicà la rellevància de la
regla de les tres erres, que pretén convidar a la ciuta-
dania a reduir, reutilitzar i reciclar. Les jornades es tan-
caren amb la xarrada “Tot està connectat”, que va ser-
vir com a punt final per demostrar que, en termes
mediambientals, l’impacte de qualsevol acte va més
enllà del que sembla evident.
Albalat dels Sorells s’ha convertit en un referent en

polítiques mediambientals no només gràcies a iniciati-
ves com DINÀMICA. A través del projecte Albalat 0,0

s’han realitzat campanyes de conscienciació o accions
dirigides a fomentar l’ús d’energies netes, tant en l’àm-
bit públic com privat. Gràcies a tot açò, el municipi va
obtindre el premi ‘X Aire Limpio’ l’any 2019, que el va
reconéixer com la localitat de l’estat de menys de
100.000 habitants més compromesa amb la qualitat de
l’aire. Tot amb la motivació de demostrar que el canvi
climàtic és una realitat, que la seua lluita ha d’estar al
centre del debat públic i que, en aquest ambient, conti-
nuar respirant acaba estant en mans de totes i tots.

Comèdia ambComèdia amb
  Pepa CasesPepa Cases

REGIDORIA DE CULTURA

a la

Andreu ValorAndreu Valor  
amb laamb la
  BandaBanda

SimfònicaSimfònica
de lade la

  Unió MusicalUnió Musical  
d'Albalat delsd'Albalat dels

SorellsSorells

divendres 8divendres 8

(Esplanada darrere del Castell)

tots els espectacles, a les 22.30 h. 

JULIOLJULIOL
FRESCAFRESCA
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"Raya,"Raya,
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(Hi haurà taules i cadires per a sopar a la fresca)

CINEMACINEMA
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Turisme Carraixet ha presentat la
seua nova campanya turística ba-

sada en el tradicional joc del Qui és
Qui. Com a tauler s'han utilitzat les
places i carrers dels municipis d'Alfara
del Patriarca, Almàssera, Albalat dels
Sorells, Bonrepòs i Mirambell, Foios,
Meliana i Vinalesa, per a fer partícip
a tota la població d'aquest joc que cul-
mina en les xarxes socials.
Parlem molt de sostenibilitat social,

i Turisme Carraixet ho aconsegueix
amb aquesta iniciativa. Volen deixar
clar que els beneficis que es deriven
del turisme van directament a les em-

preses i comerços de la zona, així com
posar en el centre de la campanya de
nou a les persones. Per això, cadascun
dels personatges afegeix valor de
marca i de territori a Turisme Carrai-
xet. 
L'objectiu de la campanya és crear

curiositat i interés per tots els agents
que formen part d'aquest estil de tu-
risme respectuós amb l'entorn que
ens envolta. Així doncs, pretenen oferir
una experiència diferent, a través del
joc, on el fi últim és que els visitants
puguen conéixer el territori des dels
seus diferents vessants com són l'es-

port, l'agricultura, la restauració, la
cultura…, per a poder conéixer el pa-
trimoni històric, cultural i humà.
“Sempre busquem un punt diferencia-
dor per a la gent que ens visita, però
també volem que els veïns siguen par-
tícips de la promoció turística, ja que
ells també fan possible el turisme
amb el seu treball i dedicació”, explica
Noelia Rigoberto, tècnica encarregada
de Turisme Carraixet.
Totes les cares són conegudes en-

tre el veïnat, però algunes d'elles des-
taquen en diferents àmbits de la so-
cietat valenciana, com és el cas de
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EL JOC
del Carraixet

Recordes el 
Qui és Qui? Ara

tenim l’oportunitat
de jugar i conéixer

persones molt
diferents del 
nostre entorn REDACCIÓ Susana Martín

FOTOGRAFIA Turisme Carraixet
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l'actriu i presentadora Pepa Cases;
Anna Gómez, excapitana del València
Bàsquet; l'historiador Vicent Baydal o
l'escriptora Carme Arnau.

Veritat que ja t'estan entrant ganes
de jugar al Qui és Qui del Carraixet?
T'expliquem com, perquè és molt fàcil.
En les xarxes socials de Turisme Car-
raixet s'està publicant cada dia la
imatge d’una persona. Tan sols hau-
ràs de comentar en el post, el nom de
la persona en qüestió i, d'aquesta ma-
nera, si encertes, entraràs en el sorteig
de diferents premis, com lots de pro-
ductes de quilòmetre zero, sopars o
menjars en els restaurants del club
Tastem l'Horta o bons anuals de Car-
raixet Bici, entre altres. Recorda que
has de seguir el compte oficial de Tu-
risme Carraixet per a poder guanyar
algun d'aquests premis, i és que es
faran 4 sortejos (un per setmana),
amb diferents premis.
Gràcies a aquesta campanya s'està

mostrant que #totsfemturismecarrai-
xet. Que el treball, l'esforç i la impli-
cació de la població fa que aquest
destí siga únic i diferenciador, perquè
les persones que formen part d'a-

questa campanya representen els va-
lors de Turisme Carraixet a la perfec-
ció. “Seguim fidels a la nostra filosofia
de fomentar un turisme que ens per-
meta connectar amb l'Horta del Car-
raixet de diferents maneres. En aquest
cas, especialment amb la seua gent.
Som un destí de qualitat en el qual
conservem molts tresors que són des-
coneguts per a gran part de la socie-
tat. Ens agradaria descobrir-los mit-
jançant un turisme sostenible,
mantenint la nostra identitat i inspi-
rant bons valors als qui ens visiten”,
completa Noelia Rigoberto.

Una experiència completa
D'aquesta manera, i gràcies al Qui és
Qui, acostem els nostres recursos a
veïns i visitants, perquè l'experiència
siga completa. Conéixer les persones
que fan possible el turisme i posar-
les en valor perquè siguen considera-
des com a part d'aquest gran projecte.
I tu? Ja hi has jugat? g
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"El món és un gran teatre, i els
homes i les dones són actors”,

va escriure William Shakespeare en
‘Al vostre gust’ (en anglés, As You
Like It), una obra còmica, de les més
àcides de l'autor. La frase, part d’un
llarg monòleg considerat tremenda-
ment innovador en el seu moment,
pot tindre moltes lectures. 
Tal vegada l’obra inspirara la can-

tant cubana La Lupe per a entonar
allò de “Teatre / Això teu és pur tea-
tre / Falsedat ben assajada / Estudiat
simulacre”. En qualsevol cas, queda
clar que la vida i el teatre són indis-
solubles perquè el teatre ens dona la
vida. 
I si hi ha un moment per a viure

amb esplendor, eixe és l’estiu; i si hi
ha un festival a l’Horta Nord que re-
uneix aquests dies teatre d’avant-
guarda, originalitat i professionalitat,

n’és Escènia, la mostra de teatre
emergent de Foios, la qual del 6 al 16
de juliol commemora la seua vintena
edició.
Al remat, podríem dir que, des-

prés de 20 anys, Escènia ens dona
molt bona vida per esdevindre una
cita imprescindible per a la cultura
de la comarca, pionera a què perso-
nes de Foios formen part de tot el
procés del festival, a acostar al públic
de l’Horta Nord llenguatges alterna-
tius i a impulsar companyies novells
a desenvolupar la seua carrera. “Des
de l’inici, el festival està molt arrelat
a la participació de la gent d’ací. El
poble respira Escènia perquè el sent
propi. N’és un entramat de partici-

pació ciutadana i de democràcia cul-
tural. La gent es meneja per a orga-
nitzar-lo i col·laborar-hi”, explica Raül
Martí, tècnic de Cultura de l’Ajunta-
ment de Foios.
En aquest sentit, la Foios Escola

de Teatre (FET) ha jugat un paper
important des de la primera edició,
l’any 2000, impulsant la mostra, ac-
tuant-hi i col·laborant en la seua or-
ganització. Enguany, a més a més,
el Centre Artístic Musical Santa Ce-
cília s’unirà als actes amb motiu del
seu centenari.

77 propostes de tot l’Estat
Escènia ha canviat enguany la seua
denominació a “mostra de teatre
emergent”, en compte de novell, i mi-
llorant les retribucions de les 4 com-
panyies finalistes —les quals han de
tindre com a màxim 3 anys d’expe-
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20 anys de teatre emergent a Foios
ESCÈNIA

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Escènia Foios

Triangle Theatre és
una de les companyies 
finalistes d’enguany
amb l’espectacle
‘Hipocondriart’

La Peydro representarà
‘Qué sabe nadie: les
cançons de Penèlope’



riència— amb la intenció d’ajudar a
professionalitzar i impulsar el sector.
La present edició ha rebut 77 propos-
tes de tot l’Estat, entre les quals el
jurat ha triat les 4 finalistes, tres va-
lencianes i una de Madrid. Els premis
es faran públics en l’acte de cloenda
del 16 de juliol.
“Enguany hi ha hagut una alta

participació. La mostra cada vegada
és més coneguda i és una bona opor-
tunitat per al desenvolupament pro-
fessional de les noves companyies,
que poden ser novells encara que en
molts casos les formen actors amb
experiència”, afirma Martí.
La Casa de Cultura acollirà al juliol

les representacions finalistes. La
companyia de Madrid, Emovere Tea-
tro, hi actua el dia 7 amb una obra
que reflexiona sobre les necessitats,
desitjos i somnis de les persones. El
8 serà el torn de Leamok amb una
versió més que lliure de Hamlet, de
Shakespeare. El 14, Triangle Teatre
representarà una peça entorn del
món i la indústria de l’art. I, el 15, La
Peydro oferirà “una obra d’auto-ficció

que explora la soledat, l’espera i les
absències”, expliquen des del festi-
val.
A banda d’estes actuacions, el

programa el completen diverses pe-
ces curtes estrenades al festival Rus-
safa Escènica, les quals es podran
gaudir a la sala d’exposicions, i la
cloenda del dia 16, a l’aire lliure en el

Passeig de la Cultura. Tots els detalls
d’horaris, dates i obres es publicaran
aquests dies en la web de l’Ajunta-
ment de Foios i les seues xarxes so-
cials.
Juanjo Civera, regidor de Cultura,

confia que Escènia serà un nou èxit
i que la Casa de Cultura “s’omplirà
de somriures i de bon ambient”. “La
mostra és el nostre emblema cultural
des de l’any 2000, amb una decisió
ferma per una programació de quali-
tat. Enguany també hem apostat per
professionalitzar el sector, tractant
d’impulsar les companyies”, apunta
el regidor, qui també valora l’impor-
tant paper de l’escola de teatre en
tots els aspectes del festival.
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S’HI CELEBRA LA VINTENA EDICIÓ 
DE LA MOSTRA ENTRE EL 6 I EL 16 

DE JULIOL AMB UN IMPULS A 
LA PROFESSIONALITZACIÓ 
DE LES NOVES COMPANYIES

Emovere Teatre 
portarà l’espectacle
‘Redes’ a l’edició 
d’Escènia d’enguany

La companyia Leamok
representarà ‘Hanle’ 
a Escènia 2022
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La formació de Jamaica de l’Horta torna als esce-
naris amb un nou treball, ‘Estel Rebel’, un disc
amb tres cançons noves (Portes al cor, M’ho va dir
el riu i Mesclar els colors) junt amb l’enregistrament
d’Estat Salvatge, gravada abans de la pandèmia.
La banda va presentar el projecte en un concert a
Massamagrell el 14 de maig; el 12 de juny actuaren
a la cerveseria Antull de Montcada i el 2 de juliol
ho faran al Bar Musical de Sagunt. La música i el
bon rotllo de Besugo són una experiència propera
que ningú s’hauria de perdre.

BESUGO PRESENTA ‘ESTEL REBEL’

La violinista de Massalfassar Marta Margaix, membre
de formacions com XFanekades o Iruixa i Gargots, pre-
senta un disc en solitari, gravat i produït per ella ma-
teixa durant el passat hivern, amb les espectaculars
col·laboracions de Mireia Vives, Berta Íñiguez, Noèlia
Llorens ‘Titana’, Ana Zomeño i Maria Amparo Hurtado
versionant cançons com ‘El bolero de l’Alcúdia’, ‘Que
tinguem sort’ o ‘El romanç de la donzella i el mariner’
entre altres. Va presentar el treball amb l’escalfor del
seu poble el passat 17  de juny.

‘EL VIOLÍ VALENCIÀ’ DE MARTA MARGAIX

El rock clàssic i en valencià entra en el pa-
norama musical gràcies a l’aposta de Xavier
Belenguer amb Rock a Banda, que llança el
disc ‘Amb peus de foc i ànima de lluna’. El
grup presenta el treball amb temes propis,
versions dels Rolling Stones i arranjaments
musicats de poemes de Vicent Andrés Es-
tellés. Els hem pogut vore en directe el 17
de juny a Ca Revolta i el dia 25 en Rocafort.
El pròxim 2 de juliol actuaran a Montcada.

NAIX ROCK A BANDA, 
UN NOU GRUP ENCAPÇALAT
PER XAVIER BELENGUER 
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De poc a més, el turisme està
adquirint un paper clau en la

redefinició de la ruralitat al nostre
país. Potenciar un major control i
capacitat de decisió dels pobladors
del món agrari sobre els seus terri-
toris i recursos, i també davant el
turisme, suposa un repte fonamen-
tal. Però aquesta discussió no pot
abordar-se sense tindre primer en
compte el conflicte existent entre
dos models d'entendre el futur de
l'agricultura i de les i els llauradors.
En les comarques valencianes del

centre (les Hortes, les Riberes...),
com en gran part del país, domina
un model d'inspiració neoliberal,
impulsat per les grans empreses
transnacionals de l'agroindústria,
basat en la producció intensiva (ta-
ronges, caquis, arròs, nespres...) i
orientada, principalment, a l'expor-
tació. La seua lògica és que cada
territori ha d'especialitzar-se en
aquelles activitats que li permeten
tindre avantatges competitius, en
una economia fortament globalit-
zada. Aquest model requereix l'ús
intensiu de la terra, l'ús d’agrotò-

xics, llavors transgèniques, gran
maquinària... I condueix a la venda
en altres mercats per davall dels
seus costos de producció (dumping),
afonant així a les economies del
camp valencià. Com també, la im-
portació dels productes que produïm
ací des d’altres països (com la xufa)
amb mesures fitosanitàries i de re-
lacions laborals de menor qualitat i
menor preu. L’efecte és el mateix:
enfonsament de preus dels produc-
tes valencians, i els llauradors i llau-
radores convertits en un anacro-
nisme que tendeix a la desaparició
per ineficiència.
Cal tenir clares quines són les

prioritats. No podem continuar amb
la dinàmica d’intentar reparar any
rere any les destrosses dels tempo-
rals sobre unes infraestructures, o

TURISME 
SOSTENIBLE

en la sobirania 
alimentària

ESTIU 2022

Almàssera aposta per iniciatives 
de promoció econòmica amb 

el protagonisme de les persones
llauradores i els productes de l’horta

REDACCIÓ Joan Carles Jover
FOTOGRAFIA Turisme Carraixet
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les incerteses dels preus “injustos”,
o la desprotecció que sovint ens re-
porten les polítiques de la Unió Eu-
ropea en l’horta valenciana (en són
sols tres exemples). Un altre para-
digma és possible, al centre del qual
estan les persones que treballen la
terra i els aliments que d’ella extra-
uen. La Sobirania Alimentària es for-
mula sobre una concepció de l'ali-
mentació com a dret humà
fonamental, i no una simple merca-
deria. En aquest context, el turisme
sostenible no sols té cabuda, sinó
que pot ser una ferramenta més de
l’estructura productiva.
Turisme Carraixet (on participa

Albalat dels Sorells, Alfara, Almàs-
sera, Bonrepòs i Mirambell, Foios,
Meliana i Vinalesa) fa protagonistes
a les persones llauradores i els pro-
ductes de l’horta, valora l’economia
familiar llauradora, l'agricultura or-
gànica, la producció d'aliments per
a mercats pròxims, les llavors i tèc-
niques de conreu tradicionals, la di-
versificació productiva i els produc-
tes de quilòmetre zero. Algunes
iniciatives són: el Club Tastem
l’Horta i els seus restaurants, comer-
ços i llauradors associats; el Festival

de Miradors de l’Horta, on cada mu-
nicipi presenta una escultura efí-
mera, dissenyada per l’ocasió, i que
atrau nombrosos visitants, simbo-
litzant el binomi tradició-modernitat;
o Camins per l’Horta, on es mostra
el patrimoni del municipi i la seua
horta com a destinació sostenible.

Almàssera i el turisme sostenible
Què pot aportar el turisme sosteni-
ble que estem desenvolupant a Al-
màssera, i on els Programes Tu-
risme Carraixet són una peça clau,

per als llauradors? Per una banda,
pot ser una manera d'augmentar els
seus ingressos i diversificar-los, ge-
nerar ocupació, capitalitzar el camp,
remarcar la cultura llauradora en un
sentit ampli i estimular el desenvo-
lupament en el nostre territori. Tot
això pot contribuir a consolidar
l’horta i afavorir el necessari canvi
generacional. 
D'altra banda, promovent un tu-

risme sostenible d’experiències, en
un acostament vivencial i respec-
tuós de pobladors urbanites vers
l’horta, a través d'iniciatives que in-
centiven un moviment cultural am-
pli, de valoració del territori de
l’Horta i el seu patrimoni i cultura. 
Des de la regidoria de Promoció

Econòmica Sostenible i d’Agricul-
tura anem treballant en la promoció
dels productes km. Zero amb l’eti-
quetatge “Des del Cor de l’Horta”,
que vol identificar els productes i fa-
cilitar en la persona compradora un
consum responsable amb el terri-
tori. També, amb la promoció de
tots els vessants culturals i me-
diambientals que condueixen a mi-
llorar el coneixement entre la pobla-
ció del patrimoni que suposa l’Horta
de València. Ho fem des del recurs
que suposa el Museu de l’Horta
d’Almàssera i que enguany ha pre-
sentat la seua nova pàgina web: 
museuetnologia.almassera.es. g

Jornades sobre el futur de l’horta al Museu d’Almàssera

Imatge de l’horta des del jardí del Museu d’Almàssera



El mar de l’Horta Nord potser
amaga tresors encara per des-

cobrir. Unes aigües que formen
part de rutes històriques pel Me-
diterrani, testimonis de guerres, de
la vida i la faena dels pescadors,
de les evolucions del transport de
mercaderies… Vaixells afonats,
àmfores i àncores antigues convi-
uen amb polps, sépies i corals. Un
llegat humà barrejat amb les nos-
tres fauna i flora mediterrànies que
ofereix una vivència única, una
mena d’experiència religiosa a to-
tes aquelles persones que ho sen-
ten de prop.

Parlem de busseig, una activitat
per a ànimes aventureres que per-
met fruir des d’una altra perspec-
tiva el nostre patrimoni natural,
submergint-nos-hi uns quants me-
tres de profunditat. “El busseig és
un privilegi, un goig. Ho puc dir
perquè he bussejat a l'Antàrtida, a
les Malvines, a Moçambic, Angola
o Cuba”, explica Ricardo José Gi-
ménez, bus i director de Buceo Va-
lencia, empresa de la Pobla de Far-
nals pionera a la comarca com a
escola de busseig i en l’organitza-
ció d’eixides per a conéixer el fons
marí de l’Horta Nord i de València.
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Bussejant entre tresors marins 

AL PORT DE 
LA POBLA DE 
FARNALS,

UNA EMPRESA 
ÚNICA A L’HORTA
NORD OFEREIX 
DESCOBRIR EL
NOSTRE VALUÓS
PATRIMONI BAIX 
DE L’AIGUA, 
TANT PER A 

PERSONES SENSE 
EXPERIÈNCIA 
COM PER A

PROFESSIONALS

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Buceo Valencia

Immersió marina des de la
barca de Valencia Buceo

Grup de submarinistes al port de la Pobla de Farnals



“La particularitat de la nostra
mar és que hi ha absència de roca,
de vegades tampoc no hi ha molta
visibilitat però és una zona que al-
berga un patrimoni d’indubtable in-
terés, amb restes d'àmfores, àncores
de galió i vaixells enfonsats trans-
formats en focus de vida marina”,
comenta Giménez. “El nostre fons
marí és preciós”, hi afegeix.
A 10 minuts del port de la Pobla

de Farnals, explica el bus, hi ha un
vaixell afonat de la Guerra Civil ple
de fauna i flora. En concret, es tracta
d’una draga, embarcació proveïda
d'un aparell per a traure material del
fons marí. “Estem treballant perquè
eixa àrea siga protegida per la seua
riquesa: hi ha polps, estreles de mar,
eriçons, de tot… La gent que ho veu
es queda impactada”, afirma Gimé-
nez. El coral s’ha apoderat de l’es-
tructura metàl·lica i els animals
bamben per casa com a prova que
la natura sempre s’obri pas.
Un poc més enllà, cap a Puçol, el

bus també explica que hi ha afonat
un altre vaixell, britànic, de la Pri-
mera Guerra Mundial, que es troba
partit en dos després de ser atacat
per un submarí alemany. 
Aquest empresari, amb experièn-

cia en el busseig des dels 17 anys 
—ara en té 62—, primer com a bus
militar a l'Uruguai i després en el
camp recreatiu, explica com aquesta
activitat el va enamorar arran de les
històries i aventures de Juli Verne
que llegia de xiquet. “Des de menut
Juli Verne em feia somiar amb sub-
mergir-me en la mar”, reconeix.

Un referent a l’Estat
El 2017, Giménez va establir Buceo
Valencia al port de la Pobla de Far-
nals captivat per la seua tranquil·li-
tat i el seu atractiu turístic. “Amb
nosaltres, a la Pobla busseja gent de
tota Espanya i d'Europa. El busseig
està creixent en tot el món, des de
totes bandes n’hi ha qui viatja per
a gaudir de llocs nous, també baix
de l’aigua”, diu l’instructor. 

El centre ofereix experiències i
formació de busseig per a totes les
persones, des de qui no té gens
d’experiència i vol iniciar-se en el
tema fins a usuaris més avançats.
Així mateix, n’és un dels sis centres
de l’Estat amb qualificació de des-
envolupament professional, per a la
formació d’instructors de busseig
així com de les Forces de Seguretat,
certificat per l’Associació Professio-
nal d'Instructors de Busseig (PADI),
l’organització de busseig més reco-
neguda del món.
Enguany, una de les seues acti-

vitats més especials a fer a l’estiu

és una eixida a la nit, programada
a mitjan juliol. Una experiència
“misteriosa i al·lucinant”, diuen des
de l’empresa. A la nit, la mar i els
seus habitants ofereixen un atractiu
suggeridor, n’ixen animals nocturns
en una mena de món nou a explorar
amb la llanterna, que conviden a 
obrir els ulls a la sorpresa que pot
aparéixer en qualsevol moment. “El
busseig és llibertat i felicitat. Sempre
tenim molta cura de la seguretat de
totes les persones. Jo puc baixar fins
al màxim, els 30 o 40 metres de pro-
funditat. Però mai no sent por, no-
més respecte”, diu Giménez.
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Creue la porta enreixada per a
entrar a Villa Indiano i em fa

l’efecte de remuntar-me cent anys
enrere, quan s’enllestia la mudança
d’una família vinguda de les Amè-
riques a la seua nova residència
d’estiu ubicada a Burjassot. Els jar-
diners netegen l’espai a l’aire lliure
per crear un bonic entorn integrat
amb l’horta, mentre que per l’impo-
nent escala balustrada d’accés a l’e-
difici altres operaris traslladen mo-
bles per vestir l’interior de la casa.
Puge els graons acaronant l’ampla
barana de pedra mentre admire la
façana modernista amb ornaments
de volutes d’estil francés. Al repla-
nell de dalt, la portalada s’obri de
bat a bat per mostrar-me estances
amples i enllumenades per la claror
natural d’una primavera ben avan-
çada. Recórrec les habitacions ca-
minant sobre una taulelleria molt
ben conservada que res té a envejar
a les conegudes rajoles Nolla i con-

temple els detalls ornamentals de
l’escaiola del sostre per arribar a un
espectacular mirador, a l’altra
banda de l’edifici, des d’on es con-
templa la impressionant panoràmica
de l’horta fins els seus límits amb
la Mediterrània. 
La família que ve a ocupar ara

Villa Indiano no ve d’altre continent,
ni tan sols d’un altre país o ciutat.
Són els promotors de la recuperació
i posada en l’escena cultural del
Convent Carmen, al cap i casal, que
han trobat a Burjassot un espai
idoni per a seguir desenvolupant la
seua proposta eclèctica, basada en
una convivència sostenible mitjan-
çant una oferta d’oci variada i
oberta a tots els públics. La progra-
mació es va encetar el passat 8 de
juny amb una taula redona sobre

disseny i gastronomia que va comp-
tar amb la participació dels disse-
nyadors Iban Ramón, Clap Studio i
Estudio Menta, autors de la identitat
corporativa, l’interiorisme i el web
de Villa Indiano. Des d’aleshores, el
seu jardí acull durant els caps de
setmana una programació estable
que combina tallers de benestar, ac-
tivitats infantils, mercats de venda
directa, actuacions teatrals i música
en directe. Tot això acompanyat
d’una oferta gastronòmica immillo-
rable, tant al contenidor de menjar
instal·lat al jardí com al restaurant
que ocupa l’interior de l’immoble.

De l’horta al paladar
Dins de Villa Indiano s’instal·la un
restaurant de cuina tradicional va-
lenciana elaborada amb productes
de proximitat. Arrossos, carns i pei-
xos a la brasa, i els productes esta-
cionals que ens proporciona el re-
bost de l'horta. Al capdavant dels

VILLA
INDIANO
residència 
de cultura

BURJASSOT

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Villa Indiano
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foguers trobem Roberto Aronovitch, un jove xef que ve
de fer història en ‘Smoked Room’, formant part de l'e-
quip que ha aconseguit dues estreles Michelin tan sols
sis mesos després d'obrir. Pel que fa al menjador, es
distribuïx per les estances de la casa, on s’ha respectat
la distribució original de l'immoble mantenint les cinc
habitacions que el conformen. També s’ha habilitat
com a terrassa del menjador una zona reservada a l’aire
lliure i d’entrada privada pel jardí.

Reciclatge arquitectònic
La vessant cultural al voltant de Villa Indiano s’estableix
sobre l’eix de la recuperació arquitectònica, històrica i
social d’un espai memorable per a Burjassot, que
compta amb la complicitat de l’Ajuntament per posar
en valor l’horta com a enclavament d’un oci respectuós
i sostenible. Així, la parada de metro de Burjassot és a
pocs metres del complex i s’han instal·lat aparcaments
de bicicletes a la porta per afavorir l’ús d’una mobilitat
neta. Els treballs de rehabilitació s’han desenvolupat a
partir d’estudis d’arquitectura patrimonial, fonamentats
en la conservació de l’immoble amb el manteniment

dels elements existents i encapçalats per l’arquitecta
Sindy Charry. Reciclatge arquitectònic per a un ús cul-
tural que manté viva la història d’un preciós racó de
l’Horta Nord. En este sentit, no s’ha pogut determinar
qui van ser els primers propietaris de l’immoble ni l’ori-
gen exacte de la taulelleria de les estances, però eixe
tel d’incertesa li atorga al projecte un altre potencial:
vincular el veïnat per seguir esbrinant el passat de l’e-
difici. Així, els promotors de Villa Indiano en aquesta
nova etapa tenen previst investigar mitjançant la parti-
cipació ciutadana per recopilar imatges, objectes i re-
cords relacionats amb aquest nou espai gastronòmic i
cultural que ja podem assaborir durant l’estiu. Fa gust
a horta i a cultura; de segur que repetim.     

ALFARA DEL PATRIARCA

REGIDORIA DE CULTURA 
I NOR. LINGÜÍSTICA

JULIOL
A LA

FRESCA

ENTRADA
GRATUÏTA

JARDINS DE L’AJUNTAMENT

8 de juliol (22:30H)
ORQUESTRA DE CAMBRA ENRIQUE SORIANO

15 de juliol (23:00H)
THE LOVELY FIFTIES

¿TE ATREVES A VIAJAR A LOS 50?

22 de juliol (22:30h)
CUBALINDASHOW! Roxy de Cuba & Falomir

MUSICAL CAP A L'ÈPOCA DAURADA DE LA MÚSICA CUBANA

g

Balustrada
i façana de 
Villa Indiano

Taulelleria 
original del
paviment de 
les habitacions

Imatge
gràfica 
creada per
Iban Ramón

Una part del jardí 
de Villa Indiano
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S’acaba el curs escolar i amb ell
deixem enrere una magnífica

Trobada. La Trobada d’escoles en
valencià 2020-2022 a Rafelbunyol.
Des de la Coordinadora pel valencià
de l’Horta Nord, sabem que si totes
les trobades són especials, aquesta
ha estat amanida amb uns ingre-
dients que l’han feta distintiva i di-
ferencial. Al 2020 quan tot estava
enllestit i previst per encetar els ac-
tes de la Trobada, ens va colpejar la
pandèmia, i ho va paralitzar i blo-
quejar tot. O no. Una vegada paït el
dur colp, tant a l'àmbit personal, que
tots vam viure, com també el tras-
bals que ens va suposar veure apa-
gades les nostres il·lusions en la Tro-
bada: en eixe moment, va sorgir
l’esperit que ha caracteritzat aquest
trienni. Amb l’empenta de les dife-
rents associacions col·laboradores,
entitats, ajuntament i comunitat edu-
cativa, vam convindre que no anà-
vem i no podíem parar. No ens và-
rem quedar quiets i adaptàrem tots
els actes previstos a les circumstàn-
cies. Una vegada acabat el 2020,

vam convindre que pel treball, l’en-
trega de tots i la il·lusió, mantin-
dríem Rafelbunyol com a seu per a
realitzar una Trobada com el poble
mereixia. Aquest curs per fi ha po-
gut ser. Com sempre, hem gaudit del
Sambori comarcal (i també dels
molts samboris locals que han om-
plert els pobles de l’Horta Nord de

petits escriptors), la trobada musical
realitzada a l’auditori de Rafelbunyol,
exposicions, contacontes, concurs de
cartells, sopar homenatge a Vicent
Penya i per fi el 8 de maig el gran
dia de la Trobada, on ens aplegàrem
a Rafelbunyol més de 8.000 persones
per celebrar la festa per la llengua.
Destacar també en aquesta atape-
ïda agenda d’actes la primera Tro-
bada de secundària celebrada a la
nostra comarca, on es van reunir es-
tudiants d’instituts de tota la co-
marca per gaudir de tallers, esport i
concerts.
Des de la coordinadora no podem

agrair prou a tot el poble de Rafelbu-
nyol l’acollida i tot el treball realitzat
en aquests tres anys, però és llei de
vida deixar coses enrere i encetar
de noves. Així doncs, ens complau
anunciar-vos que la Trobada d’es-
coles en valencià 2023 se celebrarà
a Almàssera. Ja hem començat amb
tots els preparatius i una vegada
més percebem que la nostra il·lusió
torna a ser corresposta a altre poble
de la nostra comarca.

L’escola que ens fa lliures continua
DES DE LA 

COORDINADORA
NO PODEM AGRAIR
PROU A TOT EL
POBLE DE 

RAFELBUNYOL 
L’ACOLLIDA I TOT
EL TREBALL 
REALITZAT EN

ESTOS TRES ANYS
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La vida s’anima a l’estiu: els dies
s’allarguen amb molta més

llum, les temperatures conviden a
buscar activitats en l’exterior, i l’a-
cabament del curs posa en qüestió
les rutines. A més a més a tot arreu
detectem una intensitat en el desig
d’aprofitar la vida i el contacte amb
els altres. No debades hem passat
una pandèmia mundial que no ha
acabat del tot, però ja ens permet
desfer-nos de confinaments i de la
gran majoria de les restriccions de
moviment. La prudència davant dels
efectes encara incerts, s’alimenta
millor si afegim alegria a la nostra
dieta. Així Albuixech celebra la se-
gona edició del seu «Juliol musical»,
que al llarg de cinc dissabtes oferirà
nits d’esplai artístic de qualitat amb
una oferta ben diversa en la plaça
de la Llibertat.
Fou el 2021 quan encetaren el

model d’aplegar a la fresca de la
plaça del poble la música i el veïnat.
Amb la voluntat de reprendre la pro-
gramació cultural, el contacte amb
les actuacions en directe i la volun-
tat de fer poble amb l’aportació ne-
cessària de la creació musical.
Marta Ruiz Peris, regidora de Fes-

tes, Cultura i Turisme, ha sigut la
impulsora de l’activitat, i ara celebra
alhora la rebuda del poble i l’evolució
de la convocatòria: «Estic molt or-
gullosa de la iniciativa de l’any pas-
sat de posar en funcionament per
primera volta el «Juliol musical», ja
que sobre haver-ne aforaments limi-
tats, haver de guardar distàncies de
seguretat i altres requeriments de
precaució sanitària, va ser un èxit.
Per això enguany decidírem supe-
rar-nos un poquet amb la segona
edició, amb una oferta de categoria
que ajudarà a consolidar la convo-
catòria de cara al poble».

Una oferta molt atractiva
La primera actuació programada és
el concert de l’Agrupació Musical
«Eslava», del mateix poble i una en-
titat avalada per una història de for-
mació musical de vora cent anys. La
trajectòria de la seua banda de mú-
sica començà el 1928, i han assolit
diversos reconeixements, entre els
quals l’any 2013 el primer premi de
la secció segona en el XXXVII Cer-
tamen Provincial de Bandes de Va-
lència. El 2 de juliol, com la resta de
concerts, començarà a les 23h per

tal d’aprofitar el rellent de la nit. Dis-
sabte 9 serà el moment de gaudir
del Grup de percussió «Amores», la
proposta sempre innovadora de Vi-
cent «Chapi» que porta més de
trenta anys sent pioner en la manera
d’entendre i fer arribar la sensibilitat
creativa a través de la percussió. La
seua inquietud per investigar, crear
i imaginar els ha valgut múltiples
reconeixements, entre els quals els
premis de les Arts Escèniques de la
Generalitat a la millor música origi-

Cantar 
i ballar a
la plaça

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament Albuixech

Roque Martínez 
Cuban Project
actuarà el dia 30 
al Juliol Musical 
d’Albuixech

El Grup Amores 
de Percussió oferirà 

el seu espectacle 
el dissabte 9 de juliol

ALBUIXECH
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nal per Fènix (2000), per Tinajas
(2003) i per Ubú (2005), també Chapi
obtingué el premi a la millor com-
posició musical per «Animal de sé-
quia». Amb el disc recopilatori dels
seus 30 anys reberen el I Premi Car-
les Santos al millor disc de repertori,
a més del premi Bankia 2019 a la
millor formació musical valenciana
de caràcter professional.
Els matisos enriquidors de l’o-

ferta musical en Albuixech conti-
nuaran la resta de juliol amb la pre-
sència de la Capella de Ministrers
el dissabte 16. El grup dirigit per
Carles Magraner du a terme des de
1987 una tasca ingent d’actualitza-
ció i acostament a la música antiga,
que parteix del rigor històric, la sen-
sibilitat musical i aconsegueix arreu
de la seua projecció internacional
fer-nos partícips d’una experiència
de descobriment. Una altra línia

d’investigació i d’experimentació
musical és la que ens porta el grup
Spanish Brass, capaç de filar amb
emoció estils, èpoques i referències
musicals d’allò més divers. En con-
cret portaran al «Juliol musical» l’es-
pectacle compartit amb Carles Dé-
nia «Mira si he corregut terres...»,
en el qual fan un recorregut per la
música tradicional des del cant d’es-
til i els versos d’Ausiàs March, fins
a temes populars de Joan Manuel
Serrat, Raimon i La Gossa Sorda. El

disc va guanyar el premi Carles San-
tos al millor disc de música tradi-
cional. Hi actuaran el dia 23 i el dis-
sabte 30 tancaran l’edició del 2022
amb el sabor caribeny del «Cuban
Jazz Project» i la seua barreja plena
de frescor entre els ritmes cubans
tradicionals i el jazz. Una bona oca-
sió per a tornar a celebrar junts la
vida, amb la convivència musical i
veïnal a l’estiu en la plaça, que Al-
buixech recupera per al goig cultu-
ral compartit. g

 
  
 

La Societat Musical Eslava 
d’Albuixech oferirà el seu 
concert el 2 de juliol
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L’estiu multiplica les opcions demoviments i la realització d’un
major nombre d’activitats d’esplai.
Eixamplem perspectives espentats
per impulsos renovellats. És per això
que, a banda de la necessitat del
transport públic per als desplaça-
ments laborals, la xarxa metropoli-
tana de Ferrocarrils de la Generalitat
(FGV) relaciona els nostres pobles
amb les possibilitats culturals de
l’entorn vital. 
A hores d’ara la promoció princi-

pal són els diumenges gratuïts per
als usuaris de totes les línies de Me-
trovalencia, que durarà fins al diu-
menge 31 de juliol. Però la recupera-
ció d’activitats ja començà amb la
primavera quan tornà l’oferta del
transport nocturn. El servei està
operatiu divendres, dissabtes i ves-
pres de festius, entre la mitjanit i les
tres de la matinada. La inauguració
fou el desembre de 2018 però a causa

de la pandèmia, el servei nocturn
quedà suspés al març de 2020. Mi-
tigades les conseqüències pitjors per
a la salut de la població, arribà el
torn de reprendre «A la lluna de Me-
trovalencia», alhora que tornaven les
Falles al seu calendari acostumat.
Destaca la labor de la il·lustradora
valenciana Luna Pan, autora del car-
tell anunciador amb una simbologia
amable i atractiva de la fauna de la
nit que recorda el compromís de
l’empresa pública de transport amb
creadors i creadores del país. 

#Artalmetro
Bon exemple en dona la recent 
inaugurada Línia 10, que connecta
el barri marítim de Natzaret amb el
centre del cap i casal, al carrer Ala-
cant. De la col·laboració entre l’as-
sociació cultural Zedre i Metrovalen-
cia ha resultat #Artalmetro, amb dos
murals de grans dimensions en l’es-

tació de Russafa. El del primer pis
és obra dels artistes Mr. Simon i
Azucena, que mostren la seua par-
ticular visió de la mobilitat sosteni-
ble. El segon mural és de Nero i Una-
mesa, que parla de forma gràfica de
l’evolució del barri de Russafa.
Al seu torn Paco Roca homenatja

Amado Granell (Borriana, 1898 –
Sueca, 1972) en l’estació de Montoli-
vet, que també porta el seu nom. El
premi nacional de Còmic i Medalla
de les Belles Arts ha elaborat un mu-
ral dedicat al lluitador que comandà
«la Nueve», primera columna de
combat que entrà en París durant
l’alliberament de l’ocupació nazi. La
idea és «mostrar una part de la seua
vida. Amado Granell simbolitza la
tristor de l’exili de tants espanyols,
la seua lluita fora del país per a vén-
cer al feixisme. Gràcies al seu sacri-
fici, la seua lluita i la seua victòria
tenim hui les democràcies a Europa
i Espanya», n’explica Paco Roca. A
més cada un dels huit abaixadors
de la nova Línia 10 compta amb una
il·lustració pròpia. Diego Blanco ha
realitzat la imatge d’Alacant, Mar
Hernández «Malota» la de Russafa,
i Pau Valls la d’Amado Granell-Mon-
tolivet. Eixes en són les tres subter-
rànies, mentre que en superfície les
il·lustracions corresponen a Irene Pé-
rez (Quatre Carreres), Víctor Visa
(Ciutat Arts i Ciències – Justícia),
Ángela Fernández del Campo (Ocea-
nogràfic), Simone Virgini (Moreres),

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Fgv

Connexions
creatives

Estació Alacant al centre de València, 
última parada de la línia 10 des de Natzaret

Mural de Paco Roca a 
l’estació de Montolivet que 
homenatja Amado Granell
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i l’autora de la portada de l’Espai
Carraixet 14, Elga Fernández Lamas,
completa la llista amb Natzaret.
El paper fonamental de la xarxa

de FGV per a la mobilitat metropoli-
tana, fa que a l’estiu invertisquen
32,1 milions d’euros en diverses ac-

tuacions de renovació de trams en
superfície de les línies 1, 2 i 3, que
afecten l’Horta Nord. L’objectiu és
una millora substancial del servei
ferroviari en matèria de seguretat,
comoditat i puntualitat, i les inter-
rupcions seran realitzades en les set-

manes de menor impacte per als
usuaris. Així, la Línia 1 entre Em-
palme i Bétera tindrà servei alterna-
tiu d’autobusos entre el 8 i el 31 d’a-
gost, llevat del servei nocturn, que
eixos dies acabarà en Empalme.
D’altra part, del 25 i el 31 de juliol el
servei nocturn de la Línia 3 acabarà
en Alboraia – Peris Aragó, i durant
aquella setmana hi haurà bus alter-
natiu entre eixa estació i Museros.
Els treballs consistiran a renovar
múltiples desviaments i alguns
trams de via, també la millora de
passos a nivell per a vianants i tràn-
sit rodat, a més del final de línia en
l’estació de Rafelbunyol. La millora i
el bon manteniment del servei de
transport públic de Metrovalencia és
una necessitat social i ambiental,
però també una oportunitat de co-
néixer el treball dels nostres creadors
de la manera més quotidiana. g

ESTIU 2022
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El matí del 28 de juny el Col·legi
de Bibliotecaris proposà un ta-

ller sobre Clubs de lectura de Full,
impartit en línia per Carme Navarro
i Teresa Val. Aprofità per a fer la pre-
sentació pública a professionals de
les possibilitats i recursos relacio-
nats amb el nou web www.clubde-
lecturadefull.com que té l’objectiu
de dinamitzar la literatura i pro-
moure el contacte entre lectors i au-
tors. Navarro és mestra, filòloga,
amb experiència laboral en biblio-
teques i com a gestora cultural en
animacions lectores. Val és anima-
dora cultura, especialment en rela-
ció amb el foment del llibre, i ara
com ara és la directora de la Fun-

dació Full. «Els clubs de lectura
aporten interacció humana, relació
personal, tota la part social que so-
vint en acabant de compartir les lec-
tures continuen amb un café i xar-
rada compartida. Eixe n’és l’atractiu
principal», explica.
«Ara tornen amb molta força, n’hi

ha molts més que abans de la pan-
dèmia i el confinament, i ens alegra
moltíssim. Volem aportar un reforç
als clubs de lectura amb instru-
ments, estímuls i utilitats, i per això
hem llançat la pàgina», continua Te-

resa Val. Funciona com un repositori
de recursos audiovisuals i de textos
d’ampliació de les lectures, i té la
diversitat com a valor principal. Ofe-
reixen píndoles promocionals, com
els vídeos que aporten interés i con-
text a les lectures, accessibles al
web www.clubdelecturadefull.com.
També la gestió de les visites a càr-
rec de Full, principalment d’autores
i autors de les obres comentades en
els clubs. Però eixamplen la panorà-
mica, i també en casos com ara tra-
duccions o llibres que han sobrevis-
cut a qui els va escriure, porten
l’editora o el traductor a explicar els
processos que fan que puguem gau-
dir de l’experiència personal imagi-

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Fundació Full

Compartim les
lectures viscudes

ESTIU 2022
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nativa que és la lectura. Una oferta
enguany de fins a quaranta visites
disponibles. En tercer lloc, posen a
l’abast dels grups de lectura lots de
llibres en préstec. «Volem premiar
l’entusiasme i afavorir que se su-
men més grups actius de lectura,
alhora que els materials faciliten
que els clubs trien continguts en
valencià per a les seues lectures»,
rebla la directora de Full.
El projecte està orientat a donar

visibilitat als autors i les autores,
majoritàriament valencians i amb
llibres preferentment d’editorials va-
lencianes. Donar a conéixer la per-
sona que hi ha darrere i sosté l’obra
escrita, recórrer el procés creatiu
des del naixement de les idees i com
arriben a plasmar-se en les pàgines
d’un llibre. Perquè la literatura
també és una vivència en comú.
Així l’autor de La balada del bar To-
rino i del fenomen actual Noruega,
Rafa Lahuerta, comenta: «Les troba-
des amb lectors i els clubs de lec-
tura a què he tingut ocasió d’assis-
tir m’han mostrat un nivell de
participació molt alt. I per a mi han
sigut una experiència molt positiva,
enriquidora, també per a la meua
lectura personal... El millor de pu-
blicar és justament eixe contacte
amb lectors atents que han fet seu

el llibre. I també que el llibre faça el
seu recorregut propi, i l’autor millor
s’aparta. Jo faig la meua vida i el
llibre la seua...».

Varietat de títols i gèneres
A banda de l’esmentada Noruega
(Drassana), esta temporada desta-
quen els «Aforismes» de Joan Fuster
i la novetat guanyadora del premi de
Novel·la Gràfica en Valencià Dues
monedes (Andana), una història di-
rigida a adolescents de Núria Tama-
rit amb il·lustracions suggeridores
que mostren Àfrica lliure dels preju-

dicis acostumats. De la memòria lí-
rica de Carmelina Sánchez-Cutillas
i la seua Matèria de Bretanya (3 i
4), a la poesia de Maria Josep Es-
crivà amb Serena barca (Ed. del
Buc). També podrem viatjar dels
clàssics de la literatura universal
com Prosèrpina (Vincle) de Mary
Shelley, a cura de Carme Manuel i
amb il·lustracions d’Aitana Car-
rasco, fins a joves autores com
Marta Meneu Borja i el seu El Senyal
(Trànsit). Un fons de biblioteca va-
riat i de garantia, viu i actual, com
demostren Les quatre vides de l’on-
cle Antoine (Angle) de Xavier
Aliaga; La pornografia de les petites
coses (Sembra) de Joanjo Garcia;
Les dones invisibles (Perifèric) de
Mercé Viana; La memòria de les
ones (Balandra) de Pepa Guardiola;
i L’esperit del temps (Proa) de Martí
Domínguez.
Amb el Club de Lectura de Full

trobem una nova font de recursos
rica, que ben segur dinamitzarà
amb els seus continguts qualsevol
colla de lectors i lectores amb ganes
de compartir les seues impressions.
Tant per gèneres com pels estils i
els llenguatges creatius, com per la
diversitat d’interessos per edat, mul-
tiplica les possibilitats de l’experièn-
cia de llegir en valencià. g

WWW.CLUBDELECTURADEFULL.COM
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«VOLEM AFAVORIR
QUE SE SUMEN
MÉS GRUPS 
ACTIUS DE 
LECTURA, 

ALHORA QUE 
ELS MATERIALS
FACILITEN LA TRIA
DE  CONTINGUTS
EN VALENCIÀ»



Encara fa olor a nou, com quan en-
cetes un llibre o respires la flor

esclatada del taronger. No estem a
l’horta, però sí a un dels pobles més
al nord de la nostra comarca, on el so
constant de les pilotes de tec ens
acompanya incansable des d’un pas-
sat que ja ens costa recordar i al qual
a una part del món professional del
nostre esport autòcton ha de tornar a
valorar com cal. 
El Puig de Santamaria ha inaugu-

rat la remodelació del seu Frontó José

María Montesa, que s’ha convertit en
la catedral d’aquesta modalitat de la
pilota valenciana. La reforma s’ha
allargat durant més de tres anys, per
on han passat una dana, la insolvèn-
cia del constructor, la retirada d’una
subvenció i la pandèmia. Tres anys
llargs i tediosos per als 320 socis del
Club de Pilotaris Amics del Frontó del

Puig i per als més de quaranta alum-
nes de l’escola, que han hagut de ro-
dar per les instal·lacions dels munici-
pis veïns amb la il·lusió i l’esperança
de tornar a jugar al seu frontó.
L’espera, després de tot, ha estat

recompensada amb unes instal·la-
cions de luxe, gràcies a l’esforç con-
junt del Club local i de l’Ajuntament,
que han acabat assumint pràctica-
ment totes les despeses de les obres.
«El frontó per al Puig significa molt,
perquè sempre s’ha jugat i aquest es-
port s’ha arrelat a la nostra cultura.
Tot i les dificultats, mai se’ns va pas-
sar pel cap abandonar el projecte»,
diu Luisa Salvador, l’alcaldessa. Ella
va presidir la inauguració del frontó el
passat 8 d’abril com a màxima re-
presentant d’un poble que amb molta
alegria es va vestir de llarg per a l’o-
casió. No debades, el Club Amics del
Frontó del Puig duia setmanes enlles-
tint una gala inoblidable que va comp-
tar amb l’assistència de personalitats
polítiques i esportives, i on es va fer
un sentit homenatge a tots els cam-
pions autonòmics individuals d’a-
questa modalitat. Els xiquets i xique-

REDACCIÓ Núria Garcia
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DEL FRONTÓ VALENCIÀ
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EL PUIG DE SANTAMARIA

Partida al frontó de la família 
Oriola situat enmig del poble

LA CATEDRAL
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tes de l’escola també isqueren a la
pista portant la Senyera valenciana i
la Ikurriña basca, i la dolçaina i el ta-
balet van acompanyar el cant d’una
albà dedicada al nou frontó. I va arri-
bar el moment de l’espectacle: la par-
tida inaugural entre Carlos de Mas-
salfassar i Oinatz Bengoetxea contra
Jon Erasun i Alejandro de Paterna,
que van ser els encarregats de tornar
a fer ressonar el tec entre les tres pa-
rets del Puig amb els seus colpejos a
la pilota. 

Frontó professional
«No podem estar més contents per
com va eixir tot el dia de la inaugu-
ració», expressa Vicent Pascual To-
màs, president del Club Amics del
Frontó. Les seues paraules trasbalsen
l’emoció dels seus ulls, adés tan àvids
de frontó i ara atapeïts d’alegria. En-
cara hi ha espai, però, per a la reivin-
dicació, perquè Vicent Pascual la-
menta que no hagen pogut participar
en la inauguració del frontó jugadors
professionals que estimen la modali-
tat com ara De La Vega, Puchol II o
Genovés II. «No podem accedir a ells,
la Fundació de Pilota Valenciana no
ens els cedeix ni encara que els pa-
guem, i així el frontó no assolirà mai
la categoria que mereix», manifesta
el president.

Així i tot, el Puig abandera el frontó
valencià gràcies a la implicació d’em-
preses com Bvalde, al suport de l’A-
juntament i a la tasca dels aficionats i
socis que s’involucren amb passió.
Un d’ells, testimoni viu de la història
del frontó en este municipi de l’Horta
Nord, és Antonio Durà. Ell va ser un
dels fundadors del Club l’any 1967 i
president durant els primers 30 anys.
Ara ha hagut de parar de jugar, amb
79 anys, per una incipient complicació
coronària, però el frontó no deixa de
ser una part indissoluble de la seua
vida.  «Vaig començar de menut, quan
al Puig encara es jugava a les ratlles

al carrer. Les dificultats per a recupe-
rar les pilotes que s’encalaven a les
teulades ens va fer començar a jugar
a un frontó particular, el que encara
conserva la família Oriola enmig del
poble, i l’afició va anar creixent», ex-
plica Durà. A partir dels anys 80 l’A-
juntament es va involucrar i es va pro-
moure la construcció d’un frontó
municipal a l’aire lliure, que després
va ser cobert i que ara ha estat remo-
delat i vestit amb exquisidesa. Encara
fa olor a nou, tot i que no s’enceta cap
llibre, però sí una nova pàgina per al
frontó valencià que serà escrita amb
l’empremta de la pilota.  g
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