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Que bonic!

La doble cara del turisme és crea alguna mena de 
riquesa, alhora genera una destrucció irreparable, tot 
posant de manifest les grans contradiccions del món 
occidental, en concret les desigualtats econòmiques, 
primera entre aquells que poden practicar-lo i els que 
no, per destapar, també per e xemple, les diferències 
de tracte dels qui arriben amb alta velocitat i els qui 
arriben en pastera jugant-se la vida perillosament a 
mans de traficants de persones. 

Veient els noticiaris de la televisió valenciana, el pro-
tagonisme que es dóna a les ocupacions hoteleres, 
a les arribades de visitants, a les xifres del negoci, 
un pensa aquesta activitat ha esdevingut el recurs 
econòmic més preuat del país. Tot plegat resulta 
aparador preparat per rebre al turista i se’ns de-
mana la màxima col·laboració, començant per un 
esperit de benvinguda sinó exquisit, almenys cor-
recte. S’engega aleshores allò que als valencians 
se’ns dóna tan bé d’exhibir-nos, de lluir, de muntar, 
transformat l’entorn en escenari exòtic i nosaltres en 
figurants necessaris per fer més agradable l’estada 
del nouvingut. 

Se’ns diu sovint el turista no és un viatger. Potser té 
a veure, amb allò de la mirada, de l’esperit de qui 
es desplaça. Sorprèn la perseverança del primer per 
deixar constància de la seua estada en els llocs, raó 
que justificaria el desplaçament, agafant una força 
insospitada la presència personal davant un monu-
ment, dins un cafè o un restaurant. Un pot arribar a 
pensar l’única raó de ser d’una ciutat, d’un carrer, 
d’un edifici és la visita que anava a fer un individu 
concret amb nom i cognoms un dia determinat per 
exclamar Que bonic!

Al turista va associat essencialment allò del tòpic, del 

típic, argumentari farcit de simplisme i elementalitat 

que finalment no diu res, llocs comuns que sovint són 

purs prejudicis carregats de superficialitat i que no 

ajuden a entendre gaire cosa, ans a romandre en una 

còmoda ignorància. A les explicacions que reben els 

turistes sovint apareix la llegenda, un relat de difusió 

generalitzada que si bé entreté, no aporta coneixe-

ment i un intueix és una deformació extraordinària 

d’algun altre relat substanciós. 

Quan tanta gent acaba arribant a una destinació 

alhora, els recursos són insuficients per atendre-la, 

s’acaba fabricant el producte i el souvenir. Sembla 

tenim una gran necessitat de recordar, més que de 

viure. Abans fins i tot de percebre, ja volem captar, 

capturar i compartir, exhibir com si d’alguna mena de 

cacera es tractara i així fins l’esgotament.

Paradoxalment el lloc turístic s’ha buidat dels habi-

tants originaris, perdent la seua raó de ser, esdeve-

nint escenari de passavolants sense més feina que 

la contemplació. Si ara l’objectiu de tot plegat és no-

més l’atracció de visitants, assistim a la pèrdua d’un 

sentit irrecuperable, alhora que a l’assumpció d’allò 

provisional i fugisser com a fenomen permanent. 

Insistir finalment en la devastació que provoca tot 

plegat entre nosaltres, tornar a un cert estat primige-

ni sembla ja propòsit d’impossible compliment, trista 

herència que deixem a les generacions futures. Bo, 

quan a la taxa turística, deixem-ho estar, això no cal, 

tan rebé que funciona l’empresa sense impostos, qui 

pensa ara en allò públic?



centre industrial; el riu Serpis naix de la unió dels rius 
Molinar i Barxell. Dotze ponts per salvar tallats i des-
nivells. Aprofitament de l’energia hidràulica (molins). 
Produeixen de tot: paper, cartó, teixits, maquinària, 
olives farcides, peladilles… Burgesia industrial i pro-
letariat amb consciència de classe. I, des del segle 
XVIII, festes de Moros i Cristians; la intervenció de 
Sant Jordi (23 d’abril) permeté la victòria cristiana 
davant Al-Azraq (el blau, cabdill musulmà amb ulls 
blaus).  

Mariola i Aitana. Parc natural de la Font Roja: 
carrasques, pins, timonet… A la Serra de Mariola 
destaca el cim del Montcabrer (1390 metres d’altu-
ra). Cocentaina, Palau Comtal i Fira per Tots Sants (1 
de novembre). Benifallim, Penàguila, Benasau, Con-
frides, Benifato, Beniardà i Castell de Guadalest. A 
l’est, la Serra d’Aitana s’estén fins la mar, té un cim 
de 1558 metres d’altura.

Callosa d’En Sarrià. Callosa i les Fonts de l’Al-
gar, llimes per a tot el món. Tàrbena fou repoblada 
per mallorquins en el segle XVII, conserva el sa i la 
sobrassada. Gabriel Miró escrigué Años y leguas a 
Polop. El Coll de Rates és un esplèndid mirador.

EL SENTINELLA D’OCCIDENT
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Santi Ros

Alacant. Entre el port i la ciutat, l’Esplanada: 
palmeres, hotels, bars, cafés i el Casino. Platja del 
Postiguet i Raval Roig. Castell de Santa Bàrbara i 
muntanya del Benacantil. Parròquia de Santa Maria 
i Col·legiata de Sant Nicolau. L’Ajuntament: segle 
XVIII, estil barroc, dues torres. Barri de Benalua. Ala-
cant, Elx i Oriola formaven part del Regne moro de 
Múrcia; Jaume I conquerí aquestes ciutats i el seu 
nét Jaume II el Just les incorporà definitivament al 
Regne de València (any 1304). Des de 1928, la festa 
principal d’Alacant són les Fogueres de Sant Joan 
(24 de juny).

Xixona. El Convent de la Santa Faç queda a la 
dreta, platges de l’Albufereta i de Sant Joan. Pas-
sem per Mutxamel. El riu Montnegre i el seu afluent el 
Coscó nodreixen el pantà de Tibi; els pics Maigmó a 
l’oest i Cabeçó d’Or a l’est. Xixona s’estén per la ves-
sant d’una muntanya coronada pel castell. La collita 
de l’ametla és en agost, la fabricació del torró (barreja 
d’ametla i mel) es concentra en la tardor per a les 
festes de Nadal; també fan gelats.  

Alcoi. Pugem el port de la Carrasqueta. Tres ser-
res imponents: Mariola, Aitana i Benicadell. Alcoi, 

Entre Alacant i Alcoi

Mapa de Francisco Fontanals del llibre El País Valenciano de Joan Fuster. Ediciones Destino any 1962.
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MOLT PROP

Reconec que soc un 
gran admirador d’

Rafel Sena

Ignasi Pinazo i Camarlench va nàixer (11-I-1849) al número 
41 del carrer de Sagunt, fill d’un matrimoni que tenia una 
modesta botiga, el qual, a causa d’una malaltia infecciosa, 
va morir, essent el seu oncle Vicent, d’ofici espardenyer, 
qui se’n farà càrrec d’ell i dels seus set germans, amb con-
tínues mancances econòmiques, per la qual cosa, encara 
adolescent, treballarà a un forn ferrer fent de daurador, per 
la seua afició a pintar, a una fàbrica de taulells que tenien 
els Caputxins al seu jardí del camí d’Alboraia i després, en 
ser tancada (1865), a una altra fàbrica, aquesta de barrets. 
Durant aquests anys rep lliçons del pintor Cortina i, en ins-
taurar el ministre republicà Ruiz Zorrilla unes classes noc-
turnes gratuïtes per a obrers, ingressa a l’Escola de Belles 
Arts de Sant Carles, on prompte destaca com un dels seus 
millors alumnes (1869). Amb l’esperit de conèixer les grans 
obres de l’Art, juntament amb al pintor J. Miralles, viatja pel 
seu compte a Roma (1873), on roman set mesos. Retornat 
a València, el 1876 és pensionat per la Diputació i de bell 
nou es trasllada a la ciutat eterna, on es casa i viu durant 
cinc anys, fent gran amistat amb els valencians F. Domingo 
i J. Agrassot, així com amb el personalíssim Marià Fortuny. 
D’aquesta època són els quadres que donà a la Diputació: 
Abdicació de Jaume I al seu llit de mort i Desembarcament 
de Charles I de França al port de València, Jocs Icaris, El 
guarda-vies o el quadre Romero Robledo, que es troba 
penjat al Congrés dels Diputats de Madrid.

Instal·lat més tard a València (1881), accedeix al profes-
sorat de l’Escola de Belles Arts i pinta al Palau de la Batlia 
per a la família Juanmandreu, que, vinculada a Godella, li 
hi facilita una casa el 1886. Són anys en què començà una 
personal evolució artística i tècnica, si bé pinta per encàr-
rec quadres perfectes, són els de petit format on es desen-
volupa i deixa lliure tant la mà, com una genial imaginació, 
plasmant esbossos d’una tessitura simplificada, donant la 
sensació d’estar inacabats, amb uns trets abstractes en 
què la pintura valenciana entra de ple al segle XX. Amb 
una constant reflexió sobre l’època en què visqué, qua-
si estancada en el seu imperial passat amb l’inici de di-
verses lluites socials, Pinazo preferí viure apartat i solitari a 
relacionar-se amb la societat benestant d’aleshores, dins 
l’ambient senzill i gens solapat dels pobles de l’Horta va-
lenciana, raó per la qual no arribà a la popularitat d’altres 
que es van bloquejar amb un art repetitiu al gust dels seus 

clients, mentre que ell podia viure honestament i pintar 
lliu rement. En l’acte d’ingrés a l’Acadèmia de Sant Carles 
(1896), amb la lectura del discurs De la ignorancia del arte, 
mostrà els seus postulats contestataris. El 1903 seria no-
menat acadèmic a la de San Fernando.

Presentà obra i guanyà medalles d’or en les exposicions 
nacionals (1887-1899) i la d’honor de 1912. El temps i el 
seu treball exposat en institucions i col·leccions particulars 
l’han situat progressivament com un dels pintors més in-
teressants de l’avantguarda de finals del segle XIX, amb 
una continuada evolució en les tècniques pictòriques de 
l’impressionisme, més centrat en la pintura natural, amb 
unes notes romàntiques, de fet, quan s’inaugurà l’IVAM es 
va elegir com a símbol de l’inici de la pintura contemporà-
nia al País Valencià.

Rodejat de la seua família va morir (18-X-1916) a Godella. 
L’Ajuntament li va dedicar un monument cisellat per V. Na-
varro, instal·lat als jardins de la Generalitat, on va estar la 
Casa de la Ciutat. Els enfrontaments bèl·lics de la Guerra 
“Civil” el van destrossar i no fou fins al 1949 quan, a petició 
i donació del seu fill, l’escultor Pinazo, se’n va inaugurar 
l’actual ubicat al carrer de Colom, en el cantó que dóna a 
la porta de la Mar. Va tindre dos fills que també van desta-
car en l’art: el pintor JOSEP PINAZO MARTÍNEZ, (Roma 
1879-Godella 1933) i l’escultor IGNASI PINAZO MAR-
TÍNEZ (València 1883- Godella 1970). 

IGNASI PINAZO

Eixida de la catedral.

Platja valenciana.

Monument de Pinazo a 
València.
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VA DE PILOTA

Miquel Esteve

Ja s’ha dit tot sobre Paco Genovés durant aquests 
darrers dies. Totes les valoracions que se li han dedi-
cat, per molt exagerades que semblen, es queden 
curtes: ídol, mite, llegenda, el més gran, cavaller de 
faixa roja, déu a la terra… 

Però jo avui només parlaré de la revolució que ell va 
provocar al món de la pilota. Des de la Feninde de 
la Grècia clàssica fins al 1970 tot havia estat igual al 
món de la pilota, res no havia evolucionat: el poble i 
els cavallers es limitaven a competir i a travessar, a 
jugar a pilota. En canvi, Genovés transformà el joc 
en esport i amb aquesta transformació la pilota, amb 
travesses incloses, esdevingué l’esport nacional dels 
valencians.

A ca nostra i des de ben prompte, el seu reconeixe-
ment va ser unànime, els aficionats l’idolatraven, el 
volien i ell els volia, els saludava pel seu nom en entrar 
cada dia al trinquet. A nivell internacional, també va 
ser l’artífex de la globalització de la pilota. Jugà dins 
la CIJB (Confederation International du Jeu de Ball) o 
siga la Confederació Internacional del Joc de Pilota i 
va fer internacional el nostre joc/esport nacional. Va 
aconseguir el seu coneixement i reconeixement per 
tot el món.

Un de la colla del 7

Hem estat de vacances algunes vegades a Euskadi i 
hem sigut coneixedors de la popularitat del Genovés 
entre els bascos. L’estimaven. Ja amb la seua car-
rera avançada es va atrevir a jugar contra el seu ídol 
i número u indiscutible Martinikorena, mà a mà, tot 
acceptant-ne les dures condicions imposades pels 
bascos i per això encara avui a Euskadi l’admiren i el 
recorden, de fet El Diario Vasco es va fer ressò de la 
seua mort el diumenge 1 d’agost.

A hores d’ara tot el món reconeix que des de Grècia 
amb la Feninde, ningú ha estat tan innovador com 
PACO en el món pilotaire. Arribà des de Genovés i al 
mateix poble ens deixà, però es quedarà per sempre 
amb tots nosaltres, entre els amics i els enemics de la 
pilota, fins i tot amb aquells que no creuen que el País 
Valencià tinga un esport nacional.

L’amic Toni Mollà el va definir com déu nostre senyor 
en la terra i, amb el seu permís, hi afegiré que ha estat 
la santíssima quatrinitat: per dalt, per baix, de rebot i 
de manró.

Gràcies, PACO, i ens veiem al trinquet!!!!

Paco Cabanes “el Genovés” durant una xerrada a Bonrepòs i Mirambell.
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NOTÍCIES DE MACARELLA

En aquest període de l’any 2021, que va de finals de juny fins a finals d’octubre, hem fet 
dues trobades de lectores i lectors. El primer de juliol ens reuníem per comentar la novel·la 
Noruega de Rafa Lahuerta, narració total, ambientada al barri històric del Mercat del Cap i 
Casal, descrita i contada en primera persona, on el narrador, protagonista, relata la seua vida, 
de xiquet, d’adolescent, d’adult, no acabant d’entendre res del que passa al seu voltant, res 
del que li passa, arrossegat per les circumstàncies, amb moments de tristesa, inconsciència, 
lucidesa, estima, amb descripcions minucioses, mostrant-nos una València perdent caràcter, 
autenticitat, substància. El 9 de setembre vam 
comentar No Mataràs de Víctor Labrado, que 
conta la vida de Carinyo, un jugador de pilota 
dels més bons, de Rafelcofer, admirat i esti-
mat per la gent senzilla. Situada a la guerra i 
la postguerra, la repressió franquista ompli de 
por i d’odi els homes i les dones de la Safor, 
amb un tot de delacions, fugides a les muntan-
yes. El personatge entra a la presó, el con-
demnen a treballs forçats, s’escapa, se’n va 
amb el maquis, perseguit, finalment acorralat 
i afusellat. Relat èpic, on l’heroi acaba vençut. 
Tots dos textos de lectura força recomanable. 

Per a algú com jo, bastant allunyat 
dels costums i festes tradicionals va-
lencianes, viure a Bonrepòs i Miram-
bell ha estat tota una sort per poder 
anar coneixent-los i gaudint-los. La 

Festa dels Fanalets de meló n’és un bon exemple, tot constituint 
alhora un joc, una activitat col·lectiva, una festa, celebració popular, 
amb més de tres-cents anys de tradició, en algunes regions, que 
donava una segona vida a aquells melons d’aigua que no es po-
dien vendre pel seu estat. Tan senzill com usar el fruit de les nostres 
hortes per treure l’art i l’esperit que portem dins, en expressió alegre 
i festiva per a tots els públics, on els més xiquets de la casa gaud-
eixen com mai. Entretinguda vesprada en la qual, per uns instants, 
hem ocupat els carrers, disfrutat de la música, exhibit cada original 
meló d’aigua decorat amb tota mena de motius, omplint cada racó 
del poble amb els espurnejos i ombres que projectava cada fanalet 
al ritme del Sereno. Llig, a molts altres municipis la festa s’ha man-
tingut o s’ha recuperat recentment, amb diferents versions i can-
çons, òbviament, això es deu al considerable esforç que persones 
i associacions com Macarella realitzen perquè no es perda part de 
la cultura i identitat de la qual formem part. Gràcies especialment a 
Roser i Lluís Miquel pel seu impuls i esforç.

Festa de la Cultura 
Popular, al carrer 

d’Enric Valor.
10 de setembre de 2021

Club de lectura
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NOTÍCIES DE MACARELLA

Com cada any, des de 2008, el dia 9 d’octubre acudim al 
carrer que porta el seu nom a oferir una corona de llorer, 
guarnida amb clavells que representen pobles germans, 
pertanyents a l’antiga Corona d’Aragó, on es parla la nostra 
llengua. El parlament llegit solemnement, ens anima a ser 
fidels a la cultura i a la llengua, a la història i al territori que 

ens ha fet com som: un poble entre els pobles del món, nascut, com a entitat social i política, 
un 9 d’octubre de 1238. Enguany després de l’acte hi hagué un passacarrer amb La Brama, 
dolçaines i tabals.

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, amb motiu de les Festes Majors del 
poble, organitzà una Nit d’Albades i en cantaren unes quantes, per felicitar 
la Macarella pels seus 20 anys. En Miquel Esteve, per ajudar el versador, 
preparà unes lletres, que tot seguit reproduïm. I ara ve la Macarella, rei-
vindicant la cultura, com el pa de cada dia, que fa falta a nostra taula, la 
cultura és alegria. Es fan moltes excursions, per coneixe’l territori, activitats 
i exposicions, baixades pel Carraixet, i també altres celebracions. La cultura 
és necessària, per saber on es trobem, per aclarir el camí, i saber la nostra 
història, amb la gent del meu país. Per a tots els valencians, gent de fóra i 
gent de dins, que al poble caben tots, comerciants i altres oficis, per història 
agricultors. Des del Puig el rei en Jaume, va passar pel Carraixet, i ens deixà 
una llengua altiva, la justícia, també els regs, i tindre l’Horta molt viva. Grà-
cies a l’Ajuntament per haver-se’n recordat de nosaltres.

El dia 18 de novembre tenim programada la trobada del 
Club de Lectura per comentar la novel·la Clepsidra de 
Manel Hurtado, serà a la Biblioteca Pública Municipal a 
les 19:30 hores. El dia 27 de novembre està convocada 
l’Assemblea General de sòcies i socies, és dissabte de matí i tindrem esmorzar de ger-
manor en acabar la reunió. La vesprada del diumenge 12 de desembre farem el Recital 
Poètic de Nadal, esperem una  gran assistència de públic i poder celebrar alegrement 
haver fet 20 anys en la brega amb un acte que ens òmpliga l’ànima.  

Homenatge al rei En Jaume.
9 d’octubre de 2021

En la Nit d’Albades, 
canten a l’Associació 
Macarella pels seus 

20 anys.
12 d’octubre de 2021

Pròximes activitats 
de Macarella
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NOTICÍES D’ACÍ I D’ALLÀ

    amb la projecció d’un 
vídeo commemoratiu, el dia 18 de setembre de 2021 a 
la plaça del Poble. Tinguérem ocasió de veure i escoltar 

fragments dels molts concerts realit-
zats per l’agrupació durant aqueix 

temps. És admirable la quanti-
tat d’activitat musical que han 
portat a terme els homes i 
dones que en formen part, la 
quantitat de ciutats i pobles 

que han visitat per a tocar 
composicions variades i la quan-

titat de rondalles que han dut al poble 
durant els diversos intercanvis organitzats, l’últim exemple 
el concert del 25 de setembre, en companyia del grup de 
danses La Senyera, música i danses valencianes de cate-
goria. Gràcies als/a les músics pels moments tan bons que 
ens heu fet passar. Per molts anys més!

  prop de Meliana, al que ara ano-
menem Les Cases de Bàrcena. Un article, escrit 
pels nostres admirats historiadors Vicent Baydal i 
Ferran Esquilache, publicat al Levante-El Mercan-
til Valenciano el dia 19 de setembre de 2021, ens 
informa era la Xirivella de l’Horta Nord on estava 
l’alqueria propietat de Ramon Muntaner i no la 
Xirivella del Sud Oest de València. Cal llegir aquest 
article i també el llibre publicat pels mateixos au-
tors sobre els orígens medievals de Bonrepòs i 
Mirambell De Carraixet a Bonrepòs i Mirambell. 
Els orígens medievals d’un poble valencià, resul-
tat d’una investigació proposada, en principi, per 
l’Associació Macarella, i impulsada definitivament 
per l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, princi-
palment per l’Alcaldessa d’aleshores na Rosella 
Antolí Santolària.

d’en Manel Hurtado Juan, al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
L’acte va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2021, orga-
nitzat pel mateix autor amb la col·laboració de l’Associació 
Cultural Macarella i l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. 
Primer va parlar l’editor, n’Antoni Bonet, explicant les ca-
racterístiques de senzillesa, brevetat i qualitat narrativa del 
llibre, que havien fet que l’editorial Neopàtria l’incloguera en 
la seua col·lecció. Després el llarg parlament de la presen-
tadora n’Adelina Navarro. Finalment van arribar les paraules 
sempre senzilles i entranyables de l’autor, explicant-nos els 
moments d’inspiració, les situacions quotidianes reflectides 
a la història narrada i com era de feliç en veure l’edició ha-
via millorat l’aspecte exterior del llibre. En Manel no deixa 
mai d’anomenar a les seues presentacions el primer concurs 
lite rari que va guanyar, el convocat per Macarella, aleshores 
Bloc de Progrès Jaume I, allà per l’any 1996, i com aquest 
reconeixement el va moure a perseverar en l’escriptura. Es-
criptor d’imaginació fecunda i grans dots per a la narració, 
col·labora a la revista Plaerdemavida amb el seu particular 
diccionari Vocabulari de Guillats.

Ramon Muntaner 
escrigué la seua crònica a 
Xirivella al Xarquia, 

Presentació de la novel·la Clepsidra 

Celebració del quinzé aniversari 
de la Rondalla la Tornada 

Música 
empresonada. Teatre 
en llocs característics Del 7 al 17 d’octubre 

de 2021, al Mo-
nestir de Sant Miquel dels Reis, es representà l’obra teatral 
Música Empresonada en record i homenatge als músics que 
patiren presó en aqueix mateix espai després de l’1 d’abril 
de 1939. La repressió que hagueren de suportar, les humilia-
cions a que els sotmeteren i l’autoritarisme absurd que els 
obligava a tocar la música que el règim els exigia, queden 
expressades amb paraules, gestos, dansa, poesia, cançons 
i música en tres actes que es realitzen en tres llocs distints 
del recinte: primer al pati d’entrada, segon al claustre antic 
i tercer a l’església. L’espectacle és emocionant i bell, tot un 
encert  dels directors en Toni Tordera i en David Pasqual, que 
contribueixen a esclarir la memòria de la repressió franquista, 
en especial l’exercida sobre els músics valencians.
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Inauguració de la nova Alcaldia 
de les Cases de Bàrcena

El grup de teatre 
Sempre en falta u 
compleix 20 anys 

Miradors de l’Horta

Es tracta d’una casa gran i bonica, que va tenir al 
primer pis l’escola fins a 1962, essent després seu 
d’altres activitats. La planta baixa sempre romania 
tancada i avui ha esdevingut espai per a ús de la 
població: associacions, activitats culturals. Felicitem 
l’alcalde de la pedania en Javier Riera i al de la ciutat 
de València, en Joan Ribó, que de segur estaran ben 
contents d’haver pogut oferir al veïnat un espai tan 
digne. Les persones que habiten Les Cases, que 
l’aprofiten contentes. Nosaltres, ací a Bonrepòs i Mi-
rambell, no sabem quan tindrem el magatzem de la 
plaça Sant Ferran, adquirit per l’Ajuntament, convertit 
en espai cultural ample i acollidor com el de les Cases 
de Bàrcena.

Llegim al número 14 de 
la revista Espai Carraixet 
un article sobre els 20 

anys del grup de teatre nostrat. Cal reconèixer la constàn-
cia, l’amor al teatre, l’estima pel valencià i la gràcia que te-
nen els i les membres del grup per romandre tant de temps 
sobre l’escenari, recordem ha hagut anys han muntat dues 
comèdies. Al poble hi ha molta estima per la dramatúrgia 
feta a casa, de fet, les persones grans recorden quan eren 
joves i feien teatre. Sempre n’hi ha hagut al poble, però no 
deixa de ser bo que encara dure l’afecció. La Llar, construïda 
el 1960 per tot el poble per fer teatre, després de llargues i 
difícils negociacions entre l’Església i l’Alcaldessa na Rosella 
Antolí Santolària, acompanyada sempre pel veí i, durant molts 
anys, President de la Societat Musical, 
en Domingo Hurtado Díez, va ser ad-
quirida per l’Ajuntament, a primeries de 
2019. Ara, esperem gaudir aviat de la 
pròxima representació a la Llar restau-
rada i condicionada. Felicitats al grup 
Sempre en falta u i per molts anys.

S’han exposat als pobles de la Mancomunitat del Carraixet una sèrie d’andròmines (disseny, 
arquitectura efímera, escultures) que volen fer reflexionar sobre el desenvolupament sos-
tenible i la relació entre els territoris agrícola i urbà. És una iniciativa admirable com moltes 
altres que es fan al territori. Acostar l’Horta als consumidors i posar en marxa el quilòmetre 
0, que és primordial per a la sostenibilitat. A moltes ciutats d’Europa hi ha projectes per 
crear hortes als seus voltants. Ací la tenim, fa més de 1000 anys i la relació amb la ciutat 
ha existit sempre, fins fa poc. Als anys 50, segle passat, encara hi anaven agricultors de 
Bonrepòs i Mirambell i de tota l’Horta a València i canviaven el fem per terra per arreglar 
els carrers. Algú se’n recordarà encara de la SAV (Societat Valenciana d’Agricultors), la pri-
mera empresa en replegar el fem a la ciutat per fer fertilitzants i adobar els camps. Això s’ha 
oblidat, és passat, antic,etc. Si no hi ha consumidors propers l’Horta es queda en mans del 

gran comerç internacional, els productes marxen a l’estranger majoritàriament i, és evident, els productes estrangers entren al 
nostre territori. Amb tot això jo em pregunte i els nostres agricultors: Sense agricultors no existiria l’Horta? Evident, però sembla 
que molta gent no ho sap. I què es pot fer per ells? Molt. Moltes coses, però ràpid, en queden pocs i molts són massa majors 
i sense successió. Als llauradors se’ls ha desprestigiat (cal prestigiar-los); a molts els falta formació (cal formar-los); les grans 
multinacionals químiques els inunden amb pesticides i herbicides (cal ecologitzar-los); que els professionals de la terra puguen 
viure dignament (calen un cens agrari i eleccions sindicals); etc; i també els Miradors de l’Horta, i més coses que sabran els que 
saben. Dic jo, no?.
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La Covid-19 va de baixa
Hem de dir a aquestes alçades de la tardor, l’epidèmia de la Covid-19 va de baixa. Les restriccions 
d’aforament, a bars, restaurants, teatres, sales de festa s’han relaxat una miqueta més. Continuem amb la 
mascareta als interiors i a l’exterior quan no és possible mantenir la distància de seguretat, tot i que s’han 
frenat molt els contagis i les hospitalitzacions. 

Suposem que la majoria de lectors de la nostra 
revista ja coneixeu el grup de música Ramo-
nets. Fins i tot, també sabreu que el seu guitar-
rista, Roberto Fort, és veí de Bonrepòs i Miram-
bell, però els que signem aquest article sentim 
la necessitat de reivindicar el seu treball per 
diferents motius: en primer lloc, perquè és un 
guitarrista excepcional; en segon lloc, perquè 
és el principal lletrista del grup; i en tercer lloc, 
perquè la seua part crea tiva arriba fins i tot al 
fet d’il·lustrar moltes de les músiques del grup.

Pel que fa als Ramonets, assenyalar que és un 
grup, de veritat, per a tota la família. El seu gran mèrit és 
que han sigut capaços d’elaborar una proposta musical 
tremendament atractiva per a tot tipus de públic. Aquesta 
proposta beu de la tradició del punk rock, però l’han re-
formulada amb un missatge fresc i actual. L’èxit que estan 
tenint ens ompli de satisfacció, perquè no podem menys-
tenir les dificultats per les quals passa la música indepen-
dent en directe. A més, el fet de cantar en valencià, sovint 
ha suposat un entrebanc a l’hora d’arribar a un públic més 
majoritari. En el seu cas, cap de les dues coses es dóna. 
Tenen molts concerts i canten en valencià!

En aquest sentit, encara que les seues lletres estan pen-
sades per al públic infantil, moltes d’aquestes el que real-
ment fan és interpel·lar als majors. Uns majors que fins 
no fa tant érem xiquets i xiquetes i sembla que ens n’hem 
oblidat. A quin pare o mare no li fa reflexionar una lletra 
que diu Però què no enteneu? Som xiquetes i xiquets. Ju-
gar, botar, embrutar-se i fer parlar. Què no enteneu? És 
el nostre dret!? Aquest missatge, de tan innocent sembla 
revolucionari perquè defendre els drets dels xiquets i xi-
quetes és hui en dia més urgent que mai. El ben cert és 
que reivindicar el valor de la infantesa entronca en l’esperit 
més purament rocker de rebel·lia. Música i lletra, de la mà 
de Ramonets, no està pensat tant en animar com en des-
pertar l’esperit, sovint endormiscat, dels grans i menuts del 
segle XXI: la importància de tindre cura del medi ambient, 
el valor de l’amistat, la imaginació, la valentia, la necessitat 
d’estima, etc. Fins i tot són radicals a l’hora de reivindicar 
la bona música enfront de músiques com el Reggaeton, 

Ramonets, banyes amunt!

que és sovint una expressió musical insípida, adobada, en 
molts casos, per lletres profundament masclistes o mis-
satges superficials, el que diríem fast food de la música. 
En tots els llocs igual, la mateixa sintonia. Van de xulets i 
no és divertit. Com tracten a les xiques no m’agrada a mi. 
A l’escola, no més reggaetonto, xiquetes lliures de reg-
gaetonto. També cal assenyalar que Ramonets incorpora 
animadors, que saben fer de cada concert un gran es-
pectacle amb música, teatre, sorpreses i sobretot sentit 
de l’humor. Els xiquets i xiquetes no paren d’interaccionar 
amb el grup i això els fa gaudir encara més del concert.

Ací al poble van actuar per primera vegada l’any  2017 a la 
placeta de l’Ermita de Mirambell (festes sant Joan) i ho han 
tornat a fer els anys 2019 (Setmana de la Joventut), 2020 
(Festes Majors) i 2021 (Fi de Curs de l’escola). Després 
dels exitosos: Rock en el col·le (2016), Ser major és un ful 
(2018), Fes-ho tu mateix (2019), fa uns mesos van treure el 
seu quart disc, Flipa, que van presentar al Teatre Principal 
de València el 20 de març de 2021.

Vos convidem a entrar al seu espai web www.ramonets.
com amb les criatures de la vostra família. No només hi 
trobareu la seua música i l’agenda de concerts, també re-
tallables i làmines per acolorir. També podeu entrar al seu 
canal de youtube per vore els vídeo-clips d’algunes de les 
seues cançons, on fan participar també als seus fans (iaies 
incloses!). Sense més, només vos convidem a anar a algun 
dels seus concerts, perquè seguríssim que ballareu i com 
diu el seu últim disc: flipareu. Banyes amunt!
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Tots els dies, a totes les televisions, hem 
pogut seguir l’evolució del volcà Cum-
bre Vieja que ha entrat en erupció a l’illa 
canària de La Palma. Les fotografies que 
mostren el desplaçament de la lava per 
les muntanyes i les planes, pels camins i 
els carrers, incendiant i destruint camps i 
cases, tenen contradictòriament un punt 
de bellesa que ens enganxa i alhora ens 
interpel·la. Els humans hem de reconèixer 
la nostra impotència davant un fenomen 
natural tan potent com una erupció vol-
cànica i a la vegada admirar-nos del 
procés de formació de les Illes Canàries, 
del paper que tenen les cendres en la 
fertilització de les terres, així com de 
la mar per retornar amb més riquesa 
en biodiversitat en pocs anys. Hem de 
contribuir a pal·liar els efectes que han 
perjudicat els nostres germans canaris i 
exigir es destinen més recursos a la re-
construcció, però també convé discutir 
perquè dediquem tants diners i esforços 
en guerres, desforestacions, transforma-
cions del paisatge, contaminació de les 
aigües, fenòmens tots ells devastadors, 
que es poden evitar i que suposen be-
neficis enormes als capitalistes promotors 
i pèrdues irrecuperables als més dèbils. 

El final de la guerra a territori afganès, entre els 
talibans i l’exèrcit dels Estats Units d’Amèrica 
(EUA)i l’OTAN, que ha durat 20 anys i que ha 
suposat una despesa de més d’un bilió de dòlars, 
va acabar aquest proppassat mes d’agost amb el 
triomf dels talibans, reconquerit tot l’Afganistan, quasi sense resistència, 
per part de l’exèrcit oficial. Recordem que aquesta guerra es va promoure 
després dels atemptats que destruïren les Torres Bessones de Nova York, 
quan el president Bush va ordenar invadir-lo en considerar protegia Bin 
Laden i el terrorisme islàmic. Ara, les tropes dels EUA i dels estats occiden-
tals, també d’Espanya, han marxat, totes les persones que han col·laborat 
amb els occidentals han fugit i els talibans governen amb mà dura, se-
guint els dictats del que anomenen la llei musulmana, contra tot allò que 
tinga flaire d’occidental, així la llibertat d’expressió és castigada, les dones 
i les xiquetes són reprimides si aspiren a usar de la llibertat que tenen 
com a persones humanes i la fam i la misèria fan estralls entre la població 
més jove. Les ONG’s demanen ajuda per salvar els infants, els malalts, 
els perseguits i nosaltres, a més d’ajudar, podem preguntar-nos: Per a 
què la guerra i l’armamentisme? No deurien d’haver-se emprat els diners 
en promoure l’economia diversificada, així com ara la igualtat i la partici-
pació? Ara, un altre bloc, amb la Xina i Rússia al capdavant, colonitzaran 
econòmicament el territori per tal de treure tot el profit possible a les seues 
riqueses naturals i a patir els de sempre, la gent d’a peu.

Com que no es pogué fer a la primavera, com sempre 
s’ha fet, doncs a la tardor.  Quan sembla els contagis per 
la COVID-19 han minvat prou, s’ha celebrat la 56 Fira 

del Llibre de València  al Jardí de Vivers del 14 al 24 d’octubre. Els actes 
culturals realitzats han estat molt interessants, com sempre,  i la gent que 
ha acudit a la fira ha sigut molta, més que en altres ocasions, tot i haver 
controls d’aforament, per les normes sanitàries que imposa la situació de 
pandèmia. Molt bé la Fira del Llibre! Hem d’esmentar  un altre esdeveni-
ment que ens anima a la lectura en valencià, es tracta de la Plaça del Lli-
bre, instal·lada en la plaça de l’Ajuntament de València, un altre aparador 
que aplega cada vegada més gent interessada en la literatura en la nostra 
llengua. Molt bé la Plaça del Llibre! 

Divendres 22 d’octubre de 2021, vesprada plujosa i gris, s’ajuntaren algun miler 
de persones a la concentració-manifestació contra l’Ampliació del Port de Valèn-
cia, convocada per la Comissió Ciutat-Port, l’associació Joventut pel Clima, el 
sindicat universitari BEA, Saó i per unes 150 entitats civils, col·lectius per la de-
fensa del territori, com ara sindicats, partits polítics, Compromís i Podem, ER del 
País Valencià, associacions d’estudiants, de veïns i veïnes. El clam era unànime: 
Pensar en global i actuar en local. No podem comprendre la incoherència que 
suposa fer lleis que frenen la crisi climàtica i afavorir una obra immensa que tindrà 
un impacte ambiental molt negatiu tant per la ciutat com per el litoral valencià.

Una Fira del Llibre a 
la primavera d’hivern

Manifestació contra l’ampliació del Port

Triomf dels talibans a 
l’Afganistan

El Volcà de La Palma
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DES DEL CARRER MAJOR

Una bonrepostina 
guapa i fina

En l’anterior Plaerdemavida ja vos vaig parlar 
d’algunes persones entranyables del nostre poble, 
en este número 69 de la revista continuaré parlant 

d’algunes personalitats bonrepostines del passat 

amb molt d’afecte i respecte.

Personalitats bonrepostines 
del passat...

El primer de qui m’agradaria 
parlar-vos és del capità de 
la caserna militar, conegu-
da per tothom com El 
parque. Aquest visqué 
prou anys al poble (foto 
1) i un fill seu es va casar 
amb Amparín l’Esteveneta. 
El dos formaren un matri-
moni molt distingit, de fet, 
quan anaven a missa els 
diumenges, ella no duia 
velet, no, era tan distingida 
que portava mantellina, per suposat també tenia el 
seu reclinatori a l’església, com era d’esperar.

Altre matrimoni molt especial va ser el de Domingo i la 
seua dona Aurèlia, els amos de la casa que des prés 
ha sigut guarderia (foto 2) del poble al carrer Major. 
Domingo era un home molt senzill, malgrat ser molt 
ric se parava sempre a parlar i raonar amb tota la 
gent del poble. Quan nosaltres tindríem uns 6 anys 
jugàvem moltes vegades a les sequietes que hi ha-
via al voltant de sa casa, allí darrere hi havia tarong-
ers i també anàvem a fer creixens per a les gallines 
i els conills, doncs per aquells temps a pràcticament 
totes les cases en teníem. Tal i com anava dient, quan 
anàvem per aqueixes sèquies i passàvem per enfront 
de ca el senyor Domingo i la senyora Aurèlia, moltes 
ve ga des els vèiem passejant pel seu jardí, que tenia 
un corredor llarg i a les dos parts estava tot ple de 
flors, sempre que ens veien ens deien coses i nosal-
tres ens assentàvem a la sèquia, ells es posaven a la 
llosa gran que la tapava amb la porteta del jardí ober-
ta i parlàvem un ratet. Els volíem molt perquè com ells 
no tenien fills ens feien sempre molt de cas. De fet jo 
tinc records molt bonics d’ells.

Per altra banda, també estava Manolo el de Jaume, 
l’home de Milagros de Mirambell. Els dissabtes eixia 
amb el seu carro, tirat per un mul, ple de fruïta i ver-

dura per vendre-la pel poble. Totes les dones dels 
carrers anaven eixint de les seues cases per com-
prar-li-la, cosa que acabà sent molt típic a Bonrepòs. 
Manolo tenia un germà que li deien Jaume, un home 
molt especial i innocent, que mai va deixar d’anar a 
cap soterrar del poble, va ser sagristà i tots els xi-
quets el volíem molt també.

Fernando, el Mut, era de la carretera, família del Futro 
i sempre que hi havia festa a Bonrepòs venia amb un 
pot a demanar paella, doncs en totes les cases se’n 
feia. En aquell temps, els dies de festa les plantes 
baixes del poble tenien les portes obertes de bat a 
bat i el Mut anava de casa en casa demanant paella, 
es parava a la porta i fins que no li’n donaves no se 
n’anava.

Fins el proper Plaerdemavida si déu vol, 
aquesta que vos estima:
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Memòria del carrer Mirambell 
(actual carrer Verge del Pilar)
de Bonrepòs i Mirambell. 

L’antic edifici de l’Ajuntament es trobava al número 29 del 
carrer Mirambell. Construït l’any 1922, també s’anomenava 
Casa del Poble, perquè es va fer amb diners provinents 
dels veïns i veïnes, sent alcalde Vicent Muñoz Sabater, qui, 
per cert, vivia al carrer Mirambell. Al nº 27 del Plaerdema-
vida (any 2010) trobareu tots els detalls sobre l’antic edifici 
de la seu de la corporació municipal, hui en dia desapa-
regut. A la planta baixa de l’edifici es trobaven les escoles 
municipals, la part dreta per a les xiquetes i la part esquerra 
per als xiquets. El fet de compartir el mateix lloc ajunta-
ment i escola ve encara de més antic: els meus avis ja em 
parlaven de la seua escoleta, a les darreries del segle XIX i 
principis del XX, la qual estava situada al carrer Mirambell 
nº 2 i dalt, al primer pis, es trobava l’ajuntament del poble. 
Era jo xiqueta i el mestre era don Jaime Serra, que vivia al 
pis de dalt, a la part esquerra, amb la seua família (tenia 
diversos fills)i la mestra donya Concha Lázaro, que vivia a 
la part dreta, una dona major, fadrina, molt coqueta i amb 
molta passió pel seu treball. 

Posteriorment canviaren les escoles de lloc i, aproxima-
dament, als anys setanta els baixos de l’Ajuntament es-
devingueren el primer consultori mèdic públic del poble, 
el metge en aquell temps era don Ángel Beltrán Mar-
tínez, resi dent a les Cases de Bàrcena i feia de tot, així se 
n’ocupava de l’assistència primària, de totes les malalties 
dels adults i de les criatures, fent tant assistència presen-
cial com domiciliària, a més era tocòleg i se n’encarregava 
tant dels parts a les cases particulars com dels clínics.

Vaig nàixer l’any 1944 i el meu poble és Bonrepòs i Miram-
bell. Tot seguit escriuré sobre el carrer Mirambell, actual-
ment anomenat carrer Verge del Pilar. Des dels inicis del 
segle XX fins ara, no només ha canviat el nom, també ha 
passat molta història, la qual és el meu propòsit recordar 
ací. Aquell carrer de principis del segle XX concentrava la 
vitalitat del dia a dia d’este llogaret, era el dels comerços i 
ultramarins on s’abastia el veïnat, totes les cases del carrer 
s’assemblaven, teulades incloses. 

El creixement demogràfic era molt lent i el conreu de la 
terra era el principal mitjà de vida de la població, l’horta 
produïa forment, panís, olives, faves, raïm fins i tot, essent 
nombroses les moreres al terme, les fulles de les quals 
nodrien els cucs de la seda, sense oblidar-nos dels ramats 
d’ovelles, la llana de les quals es destinava a ús particular. 
Hem de dir també, a tots els corrals es criaven gallines, co-
nills, titos, porcs, bacones de recria, bous, vedells i que al 
Barranc de Carraixet trobàvem ànecs, anguiles, gra notes, 
caragols, així com diverses herbes mengívoles, tot, per 
cert, apte per al consum humà.

L’economia de subsistència va anar transformant-se 
a finals del segle XIX. A alguns pobles del voltant, com 
ara Montcada de l’Horta, la indústria començà a desen-
volupar-se i algunes persones del nostre poble s’hi des-
plaçaven per guanyar-se el jornal. Nomenar ací, a tall 
d’exemple, el Magatzem de Garín, dedicat als teixits de 
seda, els rajolars, la Reial Séquia de Montcada, el molí 
hidràulic, el Mas de Moroder, les fàbriques de mistos i de 
jute, els forns de la calç.

1ª  PART

Ajuntament BiM l’any 1986. Ajuntament BiM l’any 1988.
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El Casino estava en front l’Ajuntament, al número 34, es 
tractava d’una casa cantonera, sent aleshores l’última del 
carrer Mirambell, ja que era molt curt. Al propietari li deien 
el tio Juanito (Juan Laguarda), l’estil de la façana era clàs-
sic, molt elegant i senyorial. L’habitatge per a la família es-
tava a la planta baixa i tenia un hort on cultivava flors i 
arbres fruiters. Al seu lloc actualment hi ha un edifici de 
quatre pisos. Al Casino es pujava per una escala lateral 
d’accés pel carrer del Mig. De tant en tant s’hi feien ce-
lebracions, com ara bodes i batejos, i abans de la guerra 
els joves muntaren algunes representacions teatrals di-
rigides per Zamora, conegut pels versets que escrivia, d’ell 
eren les dècimes adreçades a les joves clavariesses que 
s’escampaven per l’aire en esclatar una carcassa durant 
les festes patronals. Era sens dubte el centre social del 
poble: els homes s’hi reunien a jugar a cartes (truc, brisca, 
xamelo), no faltava el café, la cervesa i el bon vi, s’hi re-
solien assumptes de sequiatge, jornals i compravendes, 
la xicalla pujava a comprar llepolies, recorde en arribar-hi 
trobar de sobte una gran fumaguera, la dels purets que 
fumava la clientela. Destacar finalment tenia un gran balcó 
cantoner on xalàvem d’allò més.

En l’any 1890 Ramón Lluch Lliso va construir la casa del 
número 15, destinada a comerç i a botiga d’ultramarins 
i queviures. En un document de l’any 1910 es parla de 
la expeneduria auxiliar-estanc número 424 situada al car-
rer Mirambell al seu nom, autoritzada per l´Administració 
d´Hisenda el 23 d’abril d’eixe mateix any per a vendre mis-
tos i fòsfors. El gènere estava exposat a les prestatgeries i 
també dins sacs de jute, la venda era a granel. L’habitatge 
per a la família era a la planta baixa. Es despatxava bacallà, 
sardines en bota, oli, vi, sabó, carbó vegetal, espècies de 
totes classes, bicarbonat, xocolata, anisats i aiguardents, 
olives, arròs, cigrons, sucre, quarta, segó. No existien els 
horaris ni els festius per a la venda. En aquell temps plovia 
molt sovint i els botiguers deien allò de carrer banyat calaix 
eixut. L’emprenedor d’aquesta botiga va nàixer l’any 1861, 
era el menut de set germans i una germana. Tenia diver-
sos oficis, a banda del comerç estava titulat com a mestre 
sag nador (practicava sagnies), feia de barber i tenim dades 
que confirmen que ocupava el càrrec de Jutge municipal 
l’any 1919. El major de tots els germans era el doctor Vi-
cent Lluch Lliso, qui va nàixer a Bonrepòs, al carrer Miram-
bell, l’any 1849; la seua esposa, Teresa Laguarda Monta-
ñana, també hi va nàixer. És precís recordar ací la tasca del 
doctor Lluch contra l’epidèmia que va sacsejar el Cabanyal 
a finals del segle XIX, va morir als 47 anys.

Altra botiga que hi havia al carrer era la del número 16, la 
de la tia Escribana (Carmen Orios Orts), el marit de la qual 
era Juan Rodrigo Sabater. Era molt bon establiment, hi po-
dies trobar tot allò que l’època permetia com ara comes-

tibles, espècies de totes classes, canella de Ceilà, piberoig, 
picants, particularment l’oloreta de les espècies excitava 
els sentits, era deliciosa i convidava a endinsar-s’hi. També 
es venien productes del camp, per exemple llegums, ce-
reals, xufes, dacsa, cacaus, segó per a les gallines del cor-
ral, quarta. El mostrador era fabulós, tenia el seu pes de 
balances, les mesures estaven fetes de paper d’estrassa 
i la venda era a granel. Esta família es dedicava també al 
comerç de gra al per major, per això feien servir bàscules 
grans, romanes. La façana de la casa es de rajola vista i 
s’ha mantingut fins ara amb el mateix aspecte, l’empisat 
de mosaic de Nolla és fantàstic dibuixant sanefes de molts 
colors. El portam de fusta és molt singular. La part del cor-
ral estava coberta i era un magatzem on el gènere en sacs 
de jute es pesava per arroves.

El forn de Sant Josep al cens municipal de l’any 1900 ja hi 
consta situat al número 23 del carrer del Mirambell (Plaer-
demavida nº 50) i actualment continua regentat per la famí-
lia Raga. Els quatre cantons, o cantó del forn per a les 
colles de joves, era el punt clau per a ajuntar-se. Cal dir ací 
que l’entaulat per a les celebracions festives es posava allí.

Ajuntament BiM l’any 1990.

Ajuntament BiM l’any 2009.
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Pilar Ciurana

Deixem el carrer Mirambell i passem al dedicat a la Verge 
del Pilar, amb calçada de terra, la vorera de llambordes de 
rodeno com la rastellera, que cada família, de tant en tant, 
s’ocupava d’agranar, arruixar i de fregar, en el cas de les 
llambordes.

No va ser fins l’any 1957, quan per tot el poble es feu el 
clavegueram (destinat a la conducció de les aigües fecals), 
que desapareix l’estructura antiga i es canvia la terra per 
l’empedrat, posant així fi a la pols i el fang, avanç força im-
portant al nostre poble, treballant de valent la Corporació 
Municipal d’aleshores, sent alcalde Aurelio Rodrigo Lladró 
i segon alcalde Antonio Muñoz Sabater (vegeu foto).

A l’entrar al carrer des de l’església, a la primera casa de 
l’esquerra, estava instal·lada la primera drogueria i perfu-
meria amb un rètol on es llegia Beltrán Martínez, a la de-
pendenta de la qual li deien Pilar. Als anys seixanta, al ma-
teix lloc, s’hi s’instal·là la primera farmàcia del nostre poble, 
propietat de donya Concepción Mateu Talens, el depen-
dent de la qual també era practicant.

Al mateix carrer, una empresa d’Albuixec va construir un 
cinema d’estiu, la Terraza Monterrey, actiu durant alguns 
anys i finalment tancat. L’Ajuntament comprà el seu solar 
per construir-hi l’actual Centre Cívic Municipal.

No vull deixar sense esmentar el comerç Muebles Nicasio, 
ubicat al carrer des dels anys cinquanta, abans estigué a 
Mirambell, pertany a una família de molta tradició en el tre-
ball de la fusta. També, com no parlar de la història dels 
estancs, abans ens hem referit al primer, situat al número 
15, que, aproximadament, va desaparèixer l’any 1942, 

des prés hi hagué un segon, el regentat per la tia Maria i el 
tio Remigio i el tercer seria ja el de Pascual Lluch Lluch, a 
casa de la tia Lola, que a la botiga tenia de tot.

Quan a la lleteria, el tio Fernandet criava vaques a les qua-
dres del seu corral. Al capvespre, a poqueta nit, hi anàvem 
les dones i xiquetes, amb la lletera o un pitxer per a om-
plir-los de llet, hi podíem vore com munyien les vedelles a 
la quadra, posant la llet en poals i mesurant-nos-la amb 
atifells d’un litre, mig litre, a sa casa després cadascú la 
bollia prèviament a consumir-la. Recorde als estables els 
animals estaven acompanyats d’estampes de sant Antoni 
del Porquet penjades de les parets, les famílies del poble li 
tenien molta devoció, anant a missa el dia de la seua festa, 
el 17 de febrer, a l’església dels pares salesians del carrer 
Sagunt, demanant-li protecció amb molta fe. 

Parlar ací de Paquito Sabater Ballester, nascut al número 
26 del carrer Mirambell, fadrí, que vivia amb el seu pare. 
Músic de professió, el seu instrument preferit era el violon-
cel. Fou director d’algunes bandes de música, professor 
del Col·legi sant Vicent Ferrer de xiquets orfes de València 
i va formar part de la Capella de Música del Corpus Christi 
de València, Col·legi del Patriarca sant Joan de Ribera. 
Sent jo xicoteta, recorde als mesos d’estiu el véiem arribar 
pel carrer a sa casa amb el violoncel carregat al muscle, 
ell era baixet i l‘instrument molt gran, mentre assajava la 
xicalla s’acostava i s’axocava a la porta de sa casa, sobre 
la vorera de llambordes, per escoltar el so d’eixes cordes 
tan agudes i tan perfectes. Va morir el 13 de desembre de 
l’any 1957.
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COMPTANT ELS VOTS

Capítol IX 
del recorregut que fem pels resultats electorals  de les 
eleccions generals al Congrés de Diputats al nostre poble

2004

Les eleccions del diumenge 14 de març tenen lloc des-

prés dels terribles atemptats de l’11 M. S’ha dit la gestió 

d’aquells dies per part del darrer govern Aznar va influir for-

ça en els resultats del 2004, que portarien al govern estatal 

al presidente Zapatero, també la política de confrontació 

dels populars (F. De Paula Burguera, El Temps, 1032). Al 

poble, l’any de la moció de censura (octubre) que portaria 

al govern municipal al Bloc i al PP i a l’alcaldia a na Mª 

Josep Amigó Laguarda, guanya el PSOE (766 vots), pujant 

més d’11 punts percentuals del cens (39,26%), 238 vots 

més, en relació a l’any 2000, mentre que el PP de Rajoy i 

del ja president F. Camps, amb 596 vots, repeteix pràctica-

ment percentatge de vots (30,55% del cens), perdent-ne 

només 8. El cos electoral “popular” sembla glaçat, nova-

ment dues forces (bipartidisme?) amb un suport desta-

cable al capdavant de la graella i a subratllar la petita da-

vallada del cens electoral en 4 persones (1951 votants), tot 

i que la participació, sempre alta al poble, torna a pujar: si 

al 2000 va ser del 73,2% del cens, ara s’enfila al 81,19%, 

una mobilització de votants que podria explicar, en part, 

l’ascens socialista. L’elevada concentració del vot portarà 

ara només a dues candidatures més per damunt dels 50 

vots, la del Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda (71 

vots) que perd 2,19% punts del cens respecte de l’anterior 

elecció, 43 vots, ¿en fuita en part cap als socialistes?, i la 

d’Entesa (Esquerra Unida del País Valencià-I. Republicana) 

que pràcticament no es mou quant a suports, en aquesta 

ocasió 66 vots per 69 l’any 2000, un 3,38% del cens. El 

tercer partit que superara als anteriors comicis els 50 vots, 

Unió Valenciana, i no és una dada menor, literalment desa-

pareix de la graella, essent un misteri cap on es dirigeixen 

els votants (cap al PSOE, a l’abstenció?, segurament una 

part, minsa, de suports van cap a Identidad Reino de Va-

lencia, 3 vots). Sorprenent és la presència com a cinquena 

força més votada del recentment creat Partit Cannabis, 18 

vots (0,92%); també el suport del Partido Familia y Vida (5 

sufragis), segons la Wikipèdia fundat el 2002 per antics 

militants del Partit Popular implicats amb organitzacions 

civils i socials pro-vida i anti-avortament. La sisena força 

serà la re-fundada Esquerra Republicana del País Valen-

cià amb 12 vots (0,62%), 10 més que a l’any 2000, re-

bent, possiblement, suports d’anteriors votants del Bloc 

i afavorida, probablement, pel context polític al Principat i 

l’embranzida d’ERC. L’extrema dreta, molt dividida, rebrà 

un total de 4 vots, La Falange 3 (no Falange Española y de 

las Jons, no Falange Auténtica, sense suports) i 1 Demo-

cracia Nacional; sense vots resten Frente Democrático Es-

pañol y España 2000. De les dues formacions comunistes 

que presenten llista, Partido Comunista de los Pueblos de 

España y Partido Obrero Socialista Internacionalista no-

més la primera obté vots (3). Torna a aparèixer el Centro 

Democrático y Social i li voten dos veïns; l’última vegada 

que ho feu, recordem-ho, va ser el 1993. Els Verds Eco-

pacifistes obtenen 4 suports, en davallada, doncs n’havien 

aconseguit 10 quatre anys abans. De les 24 candidatures 

nou no tenen cap recolzament, apuntant finalment de la 

circumscripció valenciana també obtenen vots el partit no-

partit Ciudadanos en Blanco (4) i el Partido Socialdemócra-

ta Independiente de la Comunitat Valenciana (3). 

A. Ros
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Articles que ens fan reflexionar

Per poc que mirem els periòdics i que estem atents als 
mitjans de comunicació, ens adonarem que els articles, 
comunicats, programes, dossiers que transmeten sobre el 
canvi climàtic i les seues conseqüències ocupen una part 
important dels continguts, l’edició de llibres que tracten so-
bre el tema és enorme.

El diari Levante- El mercantil Valenciano, cada dissabte ens 
ofereix un quadern, anomenat TERRETA, en el qual ex-
plica característiques geogràfiques, físiques i humanes de 
pobles del País Valencià i també inclou dues pàgines sobre 
el Medi Ambient, per exemple el dissabte 4 de setembre 
de 2021 l’article que es titula El preu de violar la natura de 
l’autor Ramón Díaz ens explica que les pandèmies com 
la Covid-19, que estem encara patint, són infeccions 
que passen d’animals salvatges a animals domesticats i 
d’aquests als éssers humans. Els humans hem envaït els 
habitats on vivien animals salvatges per canvis en els usos 
del sòl, expansió o intensificació de l’agricultura, producció 
i comerç insostenibles, trastornen la natura i augmenten 
el contacte entre la vida silvestre, els ramats, els virus i les 
persones diu Peter Daszak.

Al número 68 de PLAERDEMAVIDA amb l’article Les flors no s’han de matar 

iniciàvem una secció que tindrà per títol Medi Ambient. La importància que 

té el coneixement de la crisi climàtica i les accions que hem de promoure 

totes les persones humanes per tal de frenar el deteriorament del planeta 

Terra, ens motiva a dedicar-ne almenys un article per  cada edició. 

que s’ature el corrent, diuen els 
experts del Panel Intergoverna-
mental del Canvi Climàtic, el canvi 
 brusc del clima europeu pot tindre 
conseqüències catastròfiques.

Més prop de casa

L’extra del 5 de juny pel DIA MUNDIAL del MEDI AM BIENT 
ens ensenya com hem d’actuar a favor de la terra, l’aigua, 
la natura. A la portada veiem un bon lema Any 2021: rei-
magina, recupera, restaura i a la pàgina 32 amb el títol 
LA DIPUTACIÓ impulsa l’estratègia REACCIONA, un pro-
grama, presentat per la vicepresidenta de la Diputació, la 
nostra benvolguda veïna na Maria Josep Amigó, que per 
segon any consecutiu, anuncia subvencions als ajunta-
ments per projectes que milloren el medi ambient, com 
instal·lacions de plaques solars, que afavorisquen la mobili-
tat sostenible, a peu o en bicicleta. A la pàgina 52 parla de 
la neteja del barranc de Carraixet pels termes de Montca-
da, Alfara i Foios. 

I Nosaltres, el veïnat de Bonrepòs i Mirambell?

No pot ser que els contenidors de fem orgànic tinguen tota 
classe de residus. Quan el 2018 van posar els conteni-
dors marrons i ens donaren el cistell i unes quantes bosses 
compostables, ens van explicar que allò era per a residus 
orgànics, que havien d’abocar-se al contenidor marró. Què 
fem els usuaris? Pocs fem el que toca. També és poca la 
propaganda que fa l’Ajuntament. Poques les campanyes 
de conscienciació a favor de la reducció, reutilització i re-
ciclatge (les tres “R”), tampoc fa res de creatiu, com per 
exemple una planta de compostatge local. Hem de tindre 
cura de la natura, de l’horta, protegir la mar, reduir la con-
taminació de l’aire, l’aigua.

Roser Santolària

A propòsit de l’article Les flors no s’han de 
matar, Rosa, una lectora de PLAERDEMA-
VIDA, ens envia un missatge que copiem 
pel seu interès.

També ens envia fotos dels escocells 
de Massarrojos, tapats d’herbes vives i 
verdes. Gràcies Rosa.

Una herba sense tallar manté el sòl a 19.5 ºC . 

Una herba tallada a 10 centímetres manté la 
temperatura del sòl a 24.5 ºC . 

Un sòl nu, en ple estiu, puja la temperatura a 
més de 40 ºC. 

Al quadern de l’11 de setembre, Ana Montañez ens ex-
plica com hi ha una llista d’espais declarats Patrimoni 
Natural de la Humanitat que són bàsics per a la conserva-
ció d’espècies animals i vegetals, així com per formacions 
geològiques i fisiogràfiques úniques i incomparables, però 
en paral·lel hi ha una altra llista de patrimoni en perill per 
culpa del canvi climàtic, per la cacera, el negoci del comerç 
d’espècies.

 Al quadern del 18 de setembre de 2021, Verònica Pavés 
ens fa reflexionar sobre com els gasos d’efecte hiverna-
cle escalfen la terra i provoquen el desgel del Pol Nord, 
la qual cosa pot ser la causa de la minva de velocitat del 
corrent marí del Golf que tempera el clima europeu. El dia 
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Passejant per les estreles

DESCOBRINT EL COSMOS

Un succés molt interessant i que va generar molta 
expectació el proppassat estiu va ser la contemplació 
del pas d’una filera de llums per la nostra volta celeste 
(foto 05). Vaig rebre diverses trucades, en concret 
una durant la travessia d’una d’aquestes fileres, i vaig 
poder veure l’esdeveniment amb els meus propis ulls, 
tot i la seua fugacitat, no va arribar a durar 30 segons, 
cal dir però, no és infreqüent superen aqueixa dura-
da. Si, de sobte, una nit vos trobeu amb un fenomen 
astronòmic d’aquest tipus, tingueu en compte no 
és més que un grup de satèl·lits recentment llançats 
a l’espai, de camí al seu posicionament orbital. Es 
denominen Starlink i pertanyen al grup d’empreses 
SpaceX d’Elon Musk. La posada en funcionament 
d’aquesta tecnologia forma part d’un projecte que té 
com a objectiu posar milers d’aquests aparells en òr-
bita per a portar Internet a cada racó del planeta, es-
pecialment a les zones rurals amb menys cobertura.

En aquest número vull acostar-vos al coneixement 
d’una de les constel·lacions més importants del nostre 
cel i que, a més, es pot albirar sense problemes des 
de Bonrepòs i Mirambell: Cassiopea. Durant el mes 
de desembre, en mirar al nord-est a mitjana altura, no 
tardareu a reconèixer una W o una M dibuixada al cel, 
aqueixa constel·lació és Cassiopea, una de les cir-
cumpolars, és a dir, una de les que sempre trobarem 
quan mirem al nord des de la nostra latitud, indepen-
dentment de l’estació de l’any. Localitzar-la és molt in-
teressant per a posicionar-se a la volta celeste, ja que 
partint d’ella pots localitzar les seues constel·lacions 
veïnes com Girafa, Cefeu, el Fardatxo, Andròmeda i 
Perseu, molt a prop tenim també l’Óssa Menor i tot 
seguit localitzem l’Óssa Major. És coneguda per con-

MIRANT ENRERE

Després de molt de temps sense veure taques solars, 
enguany ja hem pogut contemplar aquest fenomen 
amb unes mostres ben interessants (fotos 01 i 02). 
Una taca solar és una manifestació de l’activitat que 
es produeix en la superfície de la nostra estrella (fo-
tosfera). Es tracta de regions fosques amb tempera-
tures inferiors a les de l’entorn. En un pròxim número 
explicarem com es poden observar sense produir 
cap mena de mal als nostres ulls.

Encara que semblava que els núvols i la calitja no 
ens deixarien contemplar els Perseids, la nit del 12 
al 13 d’agost (foto 03) va ser prou favorable per a 
la seua observació, degut a la ràpida ocultació de la 
Lluna. Així, vam tindre ocasió d’observar una trentena 
d’estrelles fugaces al llarg de tres hores i mitja. Ben 
cert, no en són moltes si ho comparem amb una ob-
servació en condicions de cel buidat i lliure de con-
taminació lumínica, però no és el cas dels pobles de 
L’horta Nord. Més prop, ací a la Terra, vam tindre di-
verses tempestes que ens van deixar estampes de 
llamps tan interessants com la de la foto 04.
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tenir un nombre important de cúmuls o berts, però per 
apreciar-los necessitem binoculars per als dos més 
brillants i instruments astronòmics per a la resta.

PLANETES I PLUGES D’ESTRELLES

Podrem observar un Venus molt brillant al vespre 
pel sud-oest fins a finals del mes de desembre, que 
s’ocultarà abans d’acabar el crepuscle. Acabant 
gener apareixerà poc abans de l’alba. Mart es deixa 
veure al desembre al sud-est durant l’alba i es veurà 
al costat de Venus durant els mesos de gener i febrer. 
Júpiter és visible a boca de nit i es podrà contemplar 
fins a finals del mes de gener. Durant el mes de de-
sembre, Saturn es veu durant les primeres hores de 
la nit i serà visible fins a final de mes, no el tornarem a 
veure fins al març a l’alba.

Pel que fa a les pluges d’estrelles destacables tenim 
els Gemínids, no tan coneguts com els Perseids, però 
és la més intensa de l’any. Són visibles del 4 al 20 de 
desembre, registrant la seua màxima activitat el dia 
14. Per a observar-los cal mirar cap a l’est, però en- Vicente Garrido

4

5

6

guany cal esperar que baixe la Lluna, en fase crei xent 
avançada. Els Gemínids són restes de l’asteroide 
Faetó i els seus meteors destaquen per la seua baixa 
velocitat i la seua varietat de colors. Al desembre te-
nim també els Ursids, amb un màxim previst el dia 
22, però també amb la Lluna en contra. Els Quadràn-
tids al gener, juntament amb els Gemínids, són les 
pluges d’estrelles més actives de l’any, tenen el seu 
màxim el dia 3 de gener, per a veure-les cal dirigir la 
vista al nord-est.

Al tancament d’aquesta edició estem pendents 
de l’evolució del cometa C/2021 A1 Leonard, 
amb l’esperança de contemplar-lo almenys amb 
prismàtics, encara que les previsions inicials, bastant 
optimistes, preveuen l’observació a simple vista.
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13é  
lliurament

VOCABULARI DE GUILLATS

URGÈNCIES

Son pare conduïa el cotxe quan ar-
ribaren a urgències. Aparcà a la porta 
i un zelador, amb una cadira de rodes, 
l’arrimà al mostrador on haurien de prendre-
li les dades. Primer el nom, cognoms, número d’afiliació, etc. 
Des prés, què havia ocorregut. Ell, sostenint la cama esquerra 
amb les mans, tractà d’alçar-la un poc, tant com li permetia el 
dolor, per tal de mostrar que segurament s’havia partit la tíbia, o 
el peroné. Un accident a la feina, va explicar. Així, l’administrativa 
li va demanar les dades de l’empresa, per tal de preparar-li la 
baixa.

—Empresa? —va repetir l’accidentat—, no, sóc autònom.
—Ah! Vaja, ho sent.

Està clar que el relat no fa gràcia, però imagineu-vos a l’autònom. 
Encara més, el fet és real. Amb només uns dies de repòs, es va 
haver de fer l’ànim i anar a treballar amb crosses.

UTOPIA

Arribarà el dia en què se n’adonaran. Llavors, els 
nostres dirigents proposaran polítiques honrades. No 
s’escatimarà un cèntim en sanitat, ni en educació, per 
exemple. A partir d’aquest dia, s’organitzaran festi-
vals per tal de recaptar diners, però no per a malalties 
rares; ni es faran col·lectes en favor de la investigació 
del càncer, no: amb eixos festivals, s’hi recaptarà per 
poder portar diferents espectacles, com ara la can-
tant de moda, o tal o qual musical o l’esdeveniment 
esportiu més espectacular. Fins i tot, per poder cons-
truir el major museu de l’estat, si cal... Per a tot això sí 
que es faran col·lectes, programes de televisió, rifes, 
etc. Perquè, per a allò realment important, ja tindrem 
els nostres governants que ho gestionaran amb seny. 
Llavors tindrem qualitat de vida.

VELAM

Per tal d’arribar a bon port, res millor 
que un bon velam. N’hi ha qui, amb 
diners, es fa amb un motor d’aquells 
d’explosió; amb més diners, més po-
tent, però t’arrisques a patir-ne l’olor 
de benzina, el soroll molest o les ava-
ries inesperades que, a més de crear 
situacions molestes, impedeixen gaudir del 
viatge. Millor, això, proveir-nos d’un bon 
velam, el qual sempre podrem anar am-
pliant sobre la marxa. Sempre serà més 
saludable, més enriquidor i menys contami-
nant. Això és com tot, m’enteneu?

VENERABLE

Com han de creure-la, a ella, sent ell un veí tan venerable? 
L’ha advertit, però sap que no podrà restar callada. Definitivament 

no la creuran, serà la paraula d’ella contra la d’ell; si ell ho nega, ningú no 
ho posarà en dubte, així que actuarà com si res. Que l’estanquera co-
torrege tot el que vulga, que ell seguirà comportant-se igual, no farà parlar. 
Això sí, només de moment, perquè, quan cobre el premi de la primitiva, té 
decidit pegar a fugir a Brasil. Beneïda jubilació, llavors sí que se li’n fotrà 
tot el que puguen dir d’ell.

VENTILACIÓ

A l’hemicicle varen haver d’obrir 
un parell de conductes de venti-
lació perquè, amb el temps, amb 
cada discurs, l’ambient s’anava 
enrarint i una estranya pesadesa 
acabava envaint-ho tot. Cada 
cop més consellers acabaven la 
sessió amb marejos i mal de cap. 
Als conductes es fixaren uns 
ventiladors per tal d’extreure’n 
l’aire i purificar-lo. En realitat, 
l’èxit de la mesura va ser el zum-
zum dels aparells, que impedia 
concentrar-se en els discursos 
i ensopia la gent. La normalitat 
tornà, llavors, a l’hemicicle.

VIMETER

El marit, un reputat artesà del vímet, va construir la butaca més bonica que mai 
ningú no havia vist enlloc. Mentre la feia, sa casa era una processó de veïns que 
s’acostaven per tal d’admirar-la. La dona del vimeter, una coneguda fetillera, un cop 
enllestida la butaca va fer un sortilegi amb el qual varen donar per aconseguida la 
seua comesa. Aquella butaca de vímet havia estat una comanda de la resta de 
vilatans els quals, farts dels seus dirigents, i a les portes de les eleccions municipals, 
tingueren la idea de fer la proposta a la parella, sempre que aquesta es veiera capaç 
d’aconseguir l’objectiu. Així, tot aquell que s’asseguera en ella quedaria desemmas-
carat si no era persona de bons sentiments. Col·locada enmig de la plaça del poble, 
feren seure-hi, un per un, els tres candidats, però no va passar res: cap reacció no 
es va produir. Humiliats, acusaren la parella d’estafadors i els feren fora del poble. El 
dia següent de les eleccions, tots aquells que havien donat el seu vot per dos dels 
candidats, es varen despertar amb el cos ple de blaüres; tanmateix, els qui votaren 
pel tercer, que amb prou feines representava el deu per cent dels veïns, es varen 
despertar com si res.
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VORÀGINE

Aquella avinguda era un riu de gent amunt i avall. 
Les botigues més prestigioses de la ciutat eren allí, 
les més grans. Entre tota aquella voràgine, en pas-
sava desapercebuda una, menuda, vella, molt vella, 
amb una façana molt estreta, de dues plantes: una 
llibreria regentada per un vellet que havia aconseguit 
mantenir-la oberta perquè el terreny era tan reduït 
que no era negoci enderrocar-la per construir-ne 
una de nova, de manera que els especuladors se 
n’havien mantingut al marge tots aquells anys. Però 
arribà l’any dos mil dotze, la primavera es va avançar 
al mes de febrer i el jovent, de sobte, un bon dia, es 
va posar a comprar llibres en gran nombre en aquella 
botiga que els parava tan a prop de l’institut. Llavors, 
després d’una inspecció per seguretat, s’adonaren 
que la casa patia d’aluminosi i en dos dies la varen 
haver d’enderrocar.

WESTERN

Fora, el sol era abrasador. 
Només desitjava tornar a 

l’hotel, despullar-se i rentar-
se de cap a peus tota la pols del 

camí, a les botes no en cabia més. De 
tros, va veure el cartell: Saloon, i va decidir fer-se un whisky. A 
la porta es va creuar amb el sheriff, que el va mirar amb cara de 
males puces, com si sospitara alguna cosa. Ell, encara li va fer 
un somriure abans d’entrar-hi. Amb el primer glop va aparèixer 
una excursió molt nombrosa, havien de ser els anglesos que 
anaven amb l’autobús que havia vist a l’entrada del parc i que 
armaven tant de rebombori. Li feia fàstic aquesta gent que apro-

fitava la més mínima per armar 
gresca. Que deixaren tranquil·la 
la gent de Tabernas, caram! Així, 
mimetitzat amb l’ambient del far 
west i per tal de mostrar el seu 
enuig, va escopir a terra mirant 
als ulls d’un d’aquells malcarats, 
de manera que l’escopinada va 
anar a parar sobre les sandàlies 
d’aquest. A l’instant, ja volaven 
per l’aire cadires, botelles i cops 
de tota mena. Llavors, va poder 
conèixer el vertader esperit de 
l’oest, que es va mostrar amb 
tota la seua cruesa.

VOCABULARI DE GUILLATS

Manel Hurtado

WHISKY

Es va escapolir del Saloon com va poder, va esquivar una 
cadira voladora que s’estavellà contra el cristall i així pogué fu-
gir per la finestra. Abans però, va agafar una botella de whisky 
que hi havia sobre la barra. A fora, la nit era tancada, portà 
el seu cavall a l’estable i se n’anà a beure’s la botella. Es va 
recolzar tranquil·lament i sense adonar-se’n contra la paret de 
l’oficina del sheriff. Aquest, en eixir, el va veure amb la botella 
buida ja, i va ser fàcil detenir-lo. Amb prou feines s’aguantava 
dempeus, però, sobretot, no va poder confessar perquè no 
en recordava res. A la fi, hagueren de soltar-lo. Llavors va de-
cidir que portaria sempre una botella de whisky a sobre.

XABOLA

Des del seu pis al raval de la ciutat, estava acostumat a veure aquell batibull 
de barraques a l’altra banda de l’autopista, però va ser arran de jubilar-se que, 

de tant de veure-les des del balcó, va acabar sentint-se culpable per com vivia ell i 
com patia aquella gent. Pensava que era injust i va decidir que o tots o ningú. Va deixar la casa, llogada 
feia anys, es va vestir amb les seues pitjors gales i va creuar a l’altra banda. Amb l’ajut dels seus nous 
veïns no li va costar massa construir-se una confortable xabola. Li va sobtar la solidaritat que hi va trobar. 
Prompte va ser-ne un més: passava gana, agafà una infecció d’estómac pel menjar en mal estat, fins i 
tot s’alegrà amb la primera rata que va descobrir sota el llit..., però no acabava de ser feliç. En realitat, es 
veia com un intrús. Aquella gent tan alegre, tan solidària entre ells, patia de debò, mentre que ell estava 
allí per voluntat pròpia. Tots els mesos li ingressaven la pensió al banc, minsa, sí, però que li donava per 
viure dignament. Tant donava si feia ús dels diners com si no: allí estaven els bitllets; altres no en tenien la 
possibilitat i eixa estabilitat l’oprimia. Així, amb uns documents falsificats, va cedir el dret perquè la seua 
pensió la cobrara una família amb tretze fills que vivia darrere seu. Família que va invertir els diners, que 
es va acabar enriquint amb la droga i que va abandonar el poblat de barraques. Ell quedà, llavors sí, en 
la misèria total. A la fi ho havia aconseguit. Però quan el fill d’un altre veí va morir per sobredosi, es va 
maleir a si mateix. Llavors, ho va comprendre tot.
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RESSENYES

Del Saler al Túria. 
El perfum dels dies  
Josep M. de Sagarra.

Quaderns crema. 2004

Com TV3 no hi 
ha(via) res. 

Salvador Alsius.
Pòrtic. 2021

Noruega.
Rafa Lahuerta Yúfera.
Drassana. 2020

Clepsidra.
Manel Hurtado Juan.
Neopàtria. 2021

Recull acurat d’articles del 
gran escriptor del segle 
passat (força reeixit en el 
món del teatre), publicats 
pel setmanari El Mirador 
durant els anys trenta. S’hi 
apleguen interessants reflexions sobre la societat,  
els llibres i les seues diades, el teatre i el cinema, la 
convulsa política després de la dictadura de Primo 
de Rivera, durant els anys de la Segona República 
espanyola o els anys de l’Estatut català de 1932. 
Atent als canvis socials, en especial als portats per 
la influència nord-americana, enamorat de la seua 
ciutat, Barcelona, autoproclamat liberal i patriota 
català, els textos reunits per Narcís Garolera es-

devenen enriquidora referència del 
seu temps. 

Veiem televisió, molta, 
massa. En veurem en el 
futur? Tv3 és el tercer ca-
nal a molts llocs allà pel co-
menç dels vuitanta i els seus inicis su-
posen una fita destacable dins l’espai 
comunicacional de la Generalitat pu-
jolista. Salvador Alsius ens acosta als 
temps fundacionals, amb la passió de 
qui va presentar els primers telenotí-
cies i va ser testimoni d’excepció de la 
gènesi del projecte en llengua pròpia, 
no exempt de pressions polítiques, 
polèmiques, reptes i dificultats, però 
necessari per la construcció de mit-
jans públics dignes, en condicions de 
garantir drets d’informació, lingüístics, 
d’articular el país des de tants ves-
sants i perspectives.

Molt llegida, reeditada, lloada, premiada 
aquesta novel·la ha estat tot un fenomen 

entre nosaltres. Noruega és València, la gran protagonista del llibre, 
ciutat secundària, gegant vençut en paraules de l’autor, el país per-
dut del narrador, el noruec Albert Sanchis (sense accent) Bermell. La 

família, la infantesa, els amics, els amors, el paisatge 
quotidià, el riu, el Mercat enganxen al lector en un 
 viatge intens, que demana complicitats profundes i es-
perona l’esperit crític sovint adormit, tot palesant una 
estima insubornable per la vida viscuda.

Tercera novel·la de Manel, proposta de ficció dins 
del temps pandèmic, entre dues realitats geogràfiques (l’Horta, Ma-
zarrón) i personals (Colau, Belisario) que l’atzar aproparà. Més breu que 
les dues anteriors, aquesta narració , com explicava en la presentació 
l’autor, explora temes com els de la identitat, també el de la maduresa 
personal, la fragilitat dels lligams i de la pròpia vida.

Carles Dolç. 
Pruna llibres/El Magnànim. 
2020

El llibre del reconegut arquitecte 
i activista valencià, ofereix un ex-
haustiu recorregut pels moviments 
ciutadans reivindicatius de recu-

peració de dos espais de la ciutat objecte d’operacions 
d’especulació urbanística devastadores. L’activisme 
perseverant portà tant a aturar la destrucció de la De-
vesa del Saler i la seua recuperació com indret natural 
de primer ordre, així com a evitar la conversió del llit 
del Túria en un monstruós nus de comunicació. En el 
fosc context del darrer franquisme i els primers temps 
del nou règim, els dirigents locals encetaren una injustifi-
cable expropiació de la platja sud del cap i casal, amena-
çant seriosament la supervivència del llac de l’Albufera, 
així com un intent de lliurar a la mobilitat motoritzada 
el riu valencià. Llavor de futures campanyes 
ciutadanes (pel Jardí Botànic, per l’Horta), el 
text és exercici de memòria imprescindible.
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www.apuntmedia.es

Perquè jugar i 
guanyar la partida 
és no abandonar!

Valentes A principis del 
renaixement de la 
nostra tele, en 2018, 
un dels programes que 
van arribar a la nova 
graella va ser Valentes. 
Era un programa de 

xicotets reportatges que ens ajudà a divulgar la història 
de les grans lluitadores per la igualtat al nostre país. En 
la primera temporada, coneguèrem les vides i les lluites 
de: Empar Navarro (1900-1986), que va ser una de les 
primeres mestres que portà el valencià a l’escola durant la 

Les sèries són un producte televisiu que ha 
funcionat molt bé des què van néixer cap 
als anys 50, ara bé, des de l’aparició de les 
plataformes d’streamming i amb els efectes 
de la pandèmia mundial, han fet que el seu 
visionat s’haja convertit en una afició que 
omple les vesprades dels dies plujosos al 
sofà de casa, les converses amb els amics i 
amigues i, fins i tot, les tertúlies radiofòniques. 
Per tot arreu han sorgit webs i podcasts que 
n’informen de les més actuals, de les que 
tenen una temàtica semblant, etc. Els punts 
forts del programa que vos presentem són 
dos: el primer és que està narrat en la nostra 

Benvolgudes macarelleres, la Rateta Digital torna amb un 
suggeriment recuperat de la memòria dels últims tres anys de 
Radiotelevisió Valenciana i una proposta d’allò més mainstream. 

El primer ens portarà a conèixer les dones 
que varen marcar un abans i un després a la 
història del nostre país i que, malauradament, 
han estat silenciades durant massa temps, 
i la segona a un programa de ràdio que ens 
informa sobre l’activitat d’oci més actual: 
el visionat de sèries. Comencem!   

https://www.ccma.cat/catradio/
serieselektor/ 

El consultori de sèries de prescripció setmanal.SerieSelektor
Cada dimecres de 23 a 24h en l’app d’iCat.cat o al web

Segona República i que va ser depurada durant 
el franquisme; Manuela Solís (1862-1910), 
la primera ginecòloga de l’estat; o Jerònima 
Galés (1510-1587), la primera dona empresària 
que va demostrar la seua vàlua com artesana 
de la impremta i que va aconseguir imprimir 
el Llibre dels Fets de Jaume I, així com molts 
goigs i cartells en la València del segle XVI. 
El programa va ser conduït per Maria Josep 
Poquet i dinamitzat per les aportacions de 
moltes dones, que actualment treballen als 
sectors on van destacar les dones investigades. 
No dubteu a tornar-lo a vore, perquè, tal i com 
diu la sintonia del programa, les pioneres varen 
posar la llavor i conèixer el que varen sembrar 
ens farà guanyar la partida de la igualtat.

llengua, dinamitzat per la periodista Sílvia Comet i el 
nucli de Serielizados (Betu Martínez, Víctor Sala i Carlos 
Perelló) i, a més, està construït a partir del que les persones 
oients veuen. Així en l’últim programa ens expliquen com 
fer que la nostra televisió antiga siga una smartTV, com 
eliminar-ne les restriccions d’edat de les plataformes de 
visionat i de retruc ens recepten les sèries que arriben 
en esta temporada serièfila. Un programa ple d’spoilers i 
de curiositats sobre els actors i actrius, però també ben 
assortit de notícies necessàries per estar al dia de tota 
l’actualitat de les sèries, per no quedar en blanc a cap 
conversa. Ale, a gaudir! 

https://www.apuntmedia.es/programes/valentes
https://www.ccma.cat/catradio/serieselektor/
https://www.ccma.cat/catradio/serieselektor/
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Col·labora

Mare meua, quin estiu el de 2021!
Gran calor,  aiguats molt forts.
Bones condicions climàtiques
per als mosquits, que piquen molt.

A l’entrada del poble, per l’est
hi ha un parc gran, que té de tot:
zona de terra, zona de ciment,
tobogans per a criatures,
aparells per a fer exercici,
muntanyetes per a patinar
i tancat per pegar-li al baló.

Els arbres hi han crescut molt i fan
ombra densa, que, quan és vesprada,
fa que el sol no ens creme cos i cara.
Els xiquets i xiquetes hi juguen,
el jovent s’hi arrima quan vol.
Hi ha bancs per xerrar i, de pas, 
observar els adults que fan els menors.
Un gran parc que s’ompli de persones
les vesprades d’estiu i tardor.

Però ai! Com està de brut!
El manteniment és escàs o pitjor: 
Hi trobes de noves i antigues
caques de gos, plomes, restes vegetals,
caragols que tots estan morts...
Tota aquesta matèria orgànica 
fa que els mosquits piquen a muntó.

Quina llàstima un parc tan esplèndid
que oferisca una imatge tan lletja. 
No pot ser, que hi van criatures!
Cal doncs, extremar la neteja.

A la terra passeu-li un rastell
per arreplegar-ne la brutícia
i ruixeu-la, que estiga ben fresca.
No patiu si creixen herbetes
elles ens donen salut i bellesa.
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