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En valencia,
Guadassuar creix.

Llargament esperada per molta gent a la Ribera, però sobretot a
Guadassuar, arriba la XXXII Trobada de Centres en Valencià.
El nostre poble ha estat, des d’antic, referent de festa i tradicions
valencianes amb el Porrat de Sant Vicent a l’hivern i Les Danses a
l’estiu, lloc de reencontre any rere any de tot el paisanatge riberenc.
Orgull de Fira degana de la comarca per desig dels festers, conservació
exclusiva de Danses Valencianes vives, al carrers engalanats amb paperets per voluntat dels veïns, la joia i elegància del ball del Bolero de
Guadassuar a moltes festes i la presència de Nans i Gegants amb noms propis lligats a la nostra història. Motius
lluïdors però entranyables, per senzills, moltes vegades.
Sota la nostra custòdia mantenim monuments arquitectònics únics, herència dels nostres avantpassats:
el Cano a la Séquia Reial s. XIV-XV sota el Riu Magre, la Casa de Pedra (Biblioteca Municipal) edifici d’estil
gòtic, l’Església de Sant Vicent s. XVI (Bé d’Interés Cultural) amb façana renaixentista i interior barroc espectaculars, l’Ermita Sant Roc s. XVII-XVIII. Visites singulars.
Compartim amb la resta de valencians tradicions autòctones: colombaires entusiastes de totes les edats
que omplin de colors el cel i de bullici places, memòria de partides mítiques de pilota tant al trinquet vell, assolat per una nevada el 1957, com al nou trinquet del 1977, molt viu encara, qui veu amb orgull el joc de xiquetes
i xiquets de les Escoles de Pilota d’uns quants pobles, i per suposat, l’estimada banda de música que forma part
del nostre teixit intern amb distintes formacions des de fa més de cent anys, amb educands joves que li n’asseguren el futur. A la colla de dolçaines i tabalets que desperten els records i acompanyen la història comuna dels
nostres balls, ara se’ns ha afegit el naixement d’una jove muixeranga des de les darreres festes de gener. Totes
elles seran presents a la Trobada, al carrer com animació o en tallers, algunes com a novetat.
Com veiem, un poble ja gran en cultura, festa i tradició de tota mena. Ara vol ser l’amfitrió d’aquesta
fita, ara creix amb la festa dels Centres en Valencià, la festa de la llengua, tradició que ens agermana que ens fa
guanyar, progressar i desenvolupar-nos en cultura, arrodonint una imatge de majoria d’edat fortament cercada
per temps, allò que ens mancava, “la consciència de no ser res si no s’és poble”.
Sempre hem estat al mateix lloc, al bell mig de la Ribera, sempre hem mantingut aparentment una vida
pausada, amiga de les festes. Aprofitarem aquest coneixement per oferir-vos el millor nostre, l’alegria i benvinguda, en què participaran tots els centres d’ensenyament, les associacions culturals, esportives i socials, voluntaris, comerciants, hostalers i els estaments oficials perquè es trobeu com a casa, perquè per això ens coneixen
els nostres veïns de la comarca. Tots hem participat i col·laborat a l’organització amb el saber fer i experiència
de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana.
No us ho podeu perdre, veniu amb vostres filles i fills, gaudiu de la gran “fira” que us hem preparat per
a tots els gustos, tallers, animacions de carrer, exposicions, parades, parc, unflables, zona de menjar, actuacions
i tot recollit bàsicament en un lloc cèntric, la Gran via i antic Col·legi Balmes.
Si em permeteu la llicència, som carabassots, des d’aquesta trobada, en valencià anem a créixer com les
carabasseres i vindran, per adobar aquesta planta, les principals autoritats institucionals.
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El cami de la
l
igualtat linguistica
Escola Valenciana ha declarat el 2017 l’any per la igualtat lingüística. No té una intenció protocol·lària, sinó és una fita perquè
la societat valenciana s’hi faça el propòsit de millorar la situació del
valencià, amb iniciatives institucionals, però també amb iniciatives
personals, capaces de fer canviar determinades actituds lingüístiques
i corregir els condicionants socials i culturals que minoritzen la nostra llengua, fins a convertir la seua cooficialitat en una caricatura. La
igualtat lingüística aspira, a través d’una llei específica, a promoure el
coneixement per igual dels dos idiomes cooficials, amb més motiu entre funcionaris i funcionàries, per mitjà de la seua doble competència
lingüística.
Al nostre país, hi ha una llengua que gaudeix d’una supremacia que vulnera la legislació autonòmica
vigent. Esta supremacia és visible a tot arreu. Em referisc al castellà, una llengua que comparteix, a casa nostra, la cooficialitat amb el valencià però que, gràcies a l’actitud política dels governs valencians dels darrers 30
anys, s’ha produït una desproporció en l’ús que en fem, els ciutadans i ciutadanes, i que en fan les institucions
públiques que ens representen i ens administren. Però la igualtat lingüística que plantegem no és una revenja
per a què el valencià faça pagar el que li han fet, sinó una oportunitat per restaurar l’equilibri entre comunitats
lingüístiques en tot el territori valencià, sense imposicions quimèriques, sense excepcions negacionistes de la
nostra diversitat, sense intransigències ni atrinxeraments. El valencià sempre ha estat una llengua d’acollida, un
pont per a la convivència ciutadana basada en els valors democràtics i no és una llengua depredadora.
Per això mateix, el patró del model de plurilingüisme, que ara s’engega, ha de ser la igualtat lingüística.
Però un model així no pot nàixer reconeixent que hi ha situacions de desigualtat lingüística intocables, que hi
ha sectors de la societat valenciana blindats a esta igualtat, que hi ha actituds lingüístiques discriminatòries que
s’han d’obviar, que hi ha administracions en territori valencià, com les de l’Estat, que són un cas a banda, que hi
ha determinismes justificats que entrebanquen el creixement de l’ensenyament en valencià en el nostre sistema
educatiu. El full de ruta de la igualtat lingüística ens adverteix que no podem córrer si volem fer les coses amb
trellat, però també ens diu que un concepte jurídic tan assumit socialment com la igualtat no ha de recular
davant de dècades de polítiques lingüístiques contràries a l’equilibri de què parlem i favorables a una societat
monolingüe poc funcional i enyoradissa d’uns temps d’intransigència.
El valencià no és una llengua conflictiva però certs col·lectius i partits han creat un conflicte artificiós al
seu voltant intoxicant la societat valenciana amb recels sense cap fonament científic ni acadèmic, per provocar
una fractura social, per raons electoralistes. El primer miracle del valencià ha estat sobreviure a la seua extinció
i ser salvat per les comunitats educatives i els moviments socials. Davant una determinada enginyeria política
que cultiva l’autoodi i el conflicte, cal reaccionar mobilitzant una societat valenciana perquè estrene un nou
escenari social ocupat per llengües plenament funcionals amb una dinàmica inclusiva.
Per tot això, les 20 Trobades que es fan enguany arreu del país, porten el lema «En valencià creixem»,
per afirmar que el valencià és un factor de creixement social, de vertebració territorial i d’impuls d’un model de
convivència ciutadana oberta, tolerant, diversa i crítica. Al llarg del 2017, el concepte d’igualtat ha d’impregnar
en cadascun dels projectes socials que desenvolupem i ha de servir perquè el valencià hi siga el vehicle, no sols
de l’ensenyament, sinó de les iniciatives que contribuïsquen a aconseguir un benestar social no vinculat a un
model econòmic mercantilista. En el nostre model transversal de futur, l’educació i la cultura hi són els instruments per transformar realitats a la mida de les persones. Perquè, com assumia Joan Fuster, fent-se ressò de
Protàgores (486-411 aC), «l’home -la humanitat- és la mesura de totes les coses».
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Guadassuar, un poble acollidor

Guadassuar és un poble de 5.898 h (padró 2016), situat en el centre de la Ribera del Xúquer, tradicionalment dedicat a l’agricultura. És un poble tranquil i fester alhora, situat en una
plana, cosa que permet l’ús habitual de la bicicleta per moure’s en la localitat per anar a comprar, a escola, etc.
L’origen islàmic és indiscutible:
l’arabista Carme Barceló, en Noms aràbics de lloc (2010), proposa un topònim
col·lectiu Wādī Sawwār: el riu dels Sawwār,
nom d’una tribu o família. Equivaldria a
un wād (banī) Sawwār: el riu dels fills de
Sawwār. I, encara que no s’han localitzat
restes de l’alqueria islàmica, es creu que
la base del campanar és el que resta d’una
torre de defensa dels voltants d’Alzira.
A la plaça Major es pot visitar l’església parroquial de sant Vicent Màrtir (BIC,
amb la categoria de monument), obra del
pedrapiquer Joan Matalí (1560-1578). És
un magnífic exemple d’una construcció
gòtica, amb una extraordinària portada
renaixentista i un interior barroc molt
preciosista, on destaca el magnífic sòcol
ceràmic.

També és digne de visitar el Cano
de Guadassuar, sifó construït per facilitar el
pas de les aigües de la Séquia Reial per davall
del riu Magre o Sec, una gran construcció hidràulica datada ja al segle XV. També podem
visitar la zona de la Garrofera de Guadassuar
i visitar l’àrea recreativa.
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A més de passejar pels seus carrers, on s’exhibeixen magnífics retaules ceràmics del segle
XVIII en el casc antic, el visitant pot visitar la Biblioteca Municipal (o Casa de Pedra), instal·lada en una antiga “Cambra de grans i d’altres cereals”, igual que l’ermita de Sant Roc (segle
XVIII), situada a l’entrada des d’Algemesí (ambdós Béns de Rellevància Local).

Però un dels trets més característics de Guadassuar és el manteniment dels cicles festius,
tant d’hivern al voltant del Porrat i Fira de sant Vicent Màrtir (22 de gener) com d’estiu al voltant de la setmana de Danses (última setmana completa d’agost), que reuneixen molts visitants
de la Ribera. Són festes que, a més, exhibeixen un variat mostrari del patrimoni cultural; per
exemple, podem contemplar els recuperats ball del Bolero de Guadassuar i de la Muixeranga...
Però, sobretot, cal destacar el manteniment de les Danses, danses multitudinàries i no folklòriques, que excepte en casos de força major mai han deixat de ballar-se, i, per això, s’ha incoat
expedient per a la seua declaració com a Bé Immaterial.
Sobre la fira, el poeta d’Algemesí, Lluís Martínez en el seu poemari “La Fira de Guadassuar” (1962), en ha deixat uns coneguts versos que al·ludeixen a la seua popularitat:

“Fira de Guadassuar,
fira alegre i bullanguera,
no hi ha en esta Ribera,
un porrat tan singular.”
Pel que fa a les danses, entre molts altres elements de la festa,
cal esmentar-ne un: els balladors cada dia porten un vestuari
diferent, normalment elaborat per ells mateixos, a vegades de
gran originalitat i creativitat.
Aprofiteu, doncs, la vostra visita a aquest poble riberenc, recorreu els seus carrers i parleu amb la seua gent, segur que
trobareu un pretext per tornar-hi una altra volta.
J. Enric Mut Ruiz

Saps on trobar-los? Consulta-ho
l
l
al planol de les pagines
16 i 17!
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Cronista oficial de Guadassuar

TALLERS i PARADETES
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CARRERS I EMPLACAMENTS
l

ACTUACIONS D’ENTAULAT
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PROGRAMA
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JORNADA GASTRONOMICA
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Saps on trobar-los? Consulta-ho
l
l
al planol
de les pagines seguents!
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Tots els restaurants, bars, forns i establiments que han participat en la 9a
Jornada Gastronòmica «Més a gust en
valencià», que se celebra a Guadassuar
el dia 30 d’abril de 2017 en ocasió de la
XXXII Trobada de Centres d’Ensenyament
en Valencià de la Ribera, han posat en
valencià, durant eixe dia, tots els seus
cartells, menús i cartes a fi de participar
activament en la campanya de promoció
de l’ús del valencià que es du a terme en
la població. Esperem que, una vegada el
valencià ha entrat als establiments, s’hi
quede, amb naturalitat. Gràcies a tots i a
totes per la vostra col•laboració.

Accessos i aparcaments
Aparcaments
Recorregut Trobada
Accessos a Guadassuar

l
Jornada gastronomica

Cafeteria 114 - Granja Rinya

Ca blau

Cerveseria Quintana

Bar Quijote

Falla “La Barraca”

El catòlic

Festers St. Vicent 2018

Festeres Misericòrdia

Va de bo!

Manchego i
La querubina

Manchego
La querubina

Guadassuar creix amb tu.

La idiosincràsia de Guadassuar ens ha permès construir
la XXXII Trobada de Centres en Valencià de la Ribera perquè,
com encoratjador poble valencià que sap fer créixer del no-res allò
esplendorós, ací hem sabut unir-nos per portar-la endavant. Des
del principal motor organitzatiu com és la comissió organitzadora d’aquesta Trobada, que quedada rere quedada ens ha enlluernat
amb noves idees per fer del 30 d’abril un dia històric, fins a tot el
veïnat que va manifestar la seua il·lusió per rebre aquesta festa del
valencià i l’educació amb els braços oberts.
Tot, senzillament tot, no seria possible sense l’estimat patrocini i col·laboració de les entitats i empreses que han desitjat caminar colze a colze per fer realitat açò. Gràcies. Com també agrair a tots els participants de la Jornada Gastronòmica que permetrà endolcir, més si cal, el
dia i la visió d’un Guadassuar gastronòmicament i tradicionalment casolà. Viviu-lo!
La Trobada de Centres en Valencià és una festa lúdica i reivindicativa per la llengua que ens ajuda a
visualitzar l’autoestima lingüística. Des de l’Ajuntament de Guadassuar, i en especial des de la Regidoria d’Educació, hem sigut conscients des del primer moment de la importància de seguir lluitant per mantenir viva la
nostra llengua. Volem seguir veient com el valencià és i no deixa de ser mai: “una llengua que camina”.
A partir d’ací, assumim la responsabilitat de seguir recuperant la dignitat de la llengua, i de fer-la transversal a tots els àmbits del nostre poble, i com no : de seguir creixent en valencià!

L’Ajuntament de
Guadassuar
l
amb l’educacio i
l
el valencia!
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Gaudiu de la XXXII
Trobada, i de Guadassuar!
I recordeu que...
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