VIATJANT I LLEGINT
UN MÓN DE RUTES LITERÀRIES
PRESENTACIÓ
Volem presentar-vos el projecte Viatjant i Llegint, una
iniciativa de la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat per a
organitzar rutes literàries a les nostres comarques. El projecte està en
marxa des de fa quatre anys, i cada any, afegim noves propostes.
Viatjant i Llegint ofereix dues classes de rutes:
1) Rutes literàries a partir de la lectura d'una obra concreta:
consisteix en una passejada guiada per un poble o un paratge, a càrrec
d'un o diversos col·laboradors. La passejada va acompanyada
d'explicions històriques, notes culturals i dramatització de fragments
literaris. La durada aproximada de cada ruta és d'un parell hores. Les
rutes acostumen de convocar-se una vegada a l'any, obertes a
l'assistència de totes les persones interessades, gratuïtes i per al públic
en general. A banda, cada ruta disposa d'un díptic explicatiu, perquè
puga realitzar-se de forma autònoma, en qualsevol altre moment.
Ruta Alcoi industrial i modernista; ruta Cocentaina medieval i
morisca; ruta Penàguila i les rondalles de Valor; ruta Castalla i
l'obra d'Enric Valor; ruta Històries i rellotges d'Otos; ruta Ibi Conta;
ruta Lletres de Muro.
2) Rutes de contacontes, animació a la lectura i projecte El
meu poble conta: consisteixen en una passejada per un poble o
paratge, amb unes cinc parades. En cada parada, es conta un conte o
rondalla. La durada aproximada és hora i mitja. Per a tots els públics.
Es convoquen en obert una vegada a l'any.
Trobada de Contacontes de Penàguila; Nit de contes a
Beniarrés; Nit de contes a Cocentaina; ruta del Barranc de
l'Encantada (Planes, el Comtat).

Trobareu més informació de les rutes als enllaços següents:
- secció "Viatjant i Llegint" del diari La Veu del País Valencià
(www.laveupv.com);
- Secció de recursos de la pàgina de la Coordinadora pel valencià
(www.trobadesalcoiacomtat.cat):
- Pàgina www.rutesliteràries.org (en construcció);
- Vídeo resum de les activitats de la Coordinadora pel Valencià
Coordinador del projecte:
Francesc Gisbert
Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat
Contacte:
premsa@trobadesalcoiacomtat.cat

Nit de Contes a Beniarrés (el Comtat), amb la participació dels contacontes
Almudena Francés, Jordi Raül Verdú, Víctor Labrado i Francesc Gisbert

I. CATÀLEG DE RUTES LITERÀRIES
1.1- ALCOI INDUSTRIAL I MODERNISTA
A partir de la lectura de les novel·les Júlia, d'Isabel-Clara Simó
(ambientada a l'Alcoi industrial de finals del segle XIX) i Els
lluitadors, de Francesc Gisbert (ambientada a l'Alcoi industrial i
revolucionari del segle XX, II República i Guerra Civil).
Es completa amb la ruta Espais Literaris d'Alcoi, dissenyada
per la periodista Esther Vizcarra, amb referències i fragments de la
majoria d'autors alcoians que han parlat de la ciutat (Joan Valls, Clara
Simó, Francesc Gisbert, Jordi Botella, Joan Jordà, Silvestre Vilaplana,
Juan Gil-Albert...).

Casa modernista d'Alcoi, carrer de Sant Nicolau

Cara interior del díptic Alcoi industrial i modernista

Monument a l'Ovidi,
passeig Ovidi Montllor
d'Alcoi

Cara exterior del díptic Alcoi industrial i modernista

Detall façana modernista

1.2- LES RUTES D'ENRIC VALOR
ENRIC VALOR I PENÀGUILA
Rutes d’Enric Valor. A partir de les rondalles d’Enric Valor, es
proposa un recorregut per poblacions ecenari d'algunes rutes:
- Castalla urbana: Sense la terra promesa i Converses amb un
senyor escriptor;
- Ruta del Mas de Planisses: a partir de “Contalles de la boira”
i altres narracions; Enllaç al vídeo «Els paisatges de Valor»
- Ruta per Penàguila: a partir de diverses rondalles vinculades
a Penàguila. Entre altres: «I queixalets també», «El dimoni fumador» i
«El castell del Sol». Aquesta ruta s'ha tranformat en la Trobada Anual
de Contacontes de Penàguila.

Díptic interior Ruta Enric Valor i Penàguila

Díptic exterior Enric Valor i Penàguila

1.3- RUTA HISTÒRIES I RELLOTGES DE SOL A OTOS
Otos i la ruta dels rellotges. A partir de la lectura de la novel·la
Pana Negra i del conte El gatet d’Otos, de Joan Olivares, s’enllaça
una ruta literària amb la ruta sobre els rellotges de sol.

1.4 RUTA PER COCENTAINA MEDIEVAL I MORISCA
Ruta literària basada en la novel·la La llegenda del corsari, de
Francesc Gisbert. La primera part de la novel·la està ambientada a
Cocentaina, i ha generat una ruta literària pel barri antic que es
convoca periòdicament. També es proposa la visita a altres dos
escenaris del llibre, Xàtiva i les Illes Columbretes. En el cas dels
Columbrets, es proposa la lectura d’un conte d’Anna Monner.

Assistents a la ruta per Cocentaina,
guiada per l'historiador Rafa Enguix i l'escriptor Francesc Gisbert

1.5 IBI CONTA
Ruta literària per Ibi, que combina la dramatització de
rondalles populars i la lectura de textos poètics i literaris. En
col·laboració amb l'Associació Cultural El Teix d'Ibi.

1.6 MURO CONTA
Ruta literària per Muro. Pot ser estrictament literària, amb
lectura de poemes i fragments d'obres d'autors locals i explicacions
històriques. O bé una ruta de contacontes, amb rondalles valencianes
associades a la localitat. En col·laboració amb la Biblioteca Munical.

III- LA SECCIÓ VITJANT I LLEGINT DEL DIARI LA VEU
A fi de contribuir a divulgar tant el projecte com les
convocatòries, existeix una col·laboració amb el diari digital La Veu
del País Valencià. Tots els articles es poden llegir si entreu al següent
enllaç de la veu: Viatjant i llegint
Els articles, publicats periòdicament des del 2014, són:
1) «Rutes d’Enric Valor»: a partir de les rondalles d’Enric
Valor, es proposa un recorregut per poblacions que han posat en
pràctica algunes rutes: Castalla urbana (Sense la terra promesa i
Converses amb un senyor escriptor); ruta del Mas de Planisses (a
partir de “Contalles de la boira” i altres narracions); ruta per Penàguila
(a partir de diverses rondalles).
2) «Alcoi industrial i modernista»: diverses rutes per Alcoi,
basades en les novel·les Júlia, d’Isabel Clara-Simó, i Els lluitadors, de
Francesc Gisbert.
3) «Rutes de llegenda»: es tracta d’itineraris basats en
Llegendes valencianes i Llegendes de la ciutat de València, de Víctor
Labrado, i en Llegendes del sud, de Joan Borja. En el cas de
Llegendes valencianes hi ha una ruta consolidada, pel barranc de
l’Encantada, que es convoca de tant en tant.
4) «Otos i la ruta dels rellotges»: a partir de la lectura de la
novel·la Pana Negra i del conte El gatet d’Otos, de Joan Olivares,
s’enllaça una ruta literària amb la ruta sobre els rellotges de sol.
5) «Altea i la ruta de Carmelina»: aquest article va ser redactat
pel professor Joan Borja, expert en l’obra de l’escriptora d’Altea,
Carmelina Sánchez Cutillas, i en Matèria de Bretanya. Si implica
algun problema que siga un autor diferent a qui ha redactat tota la
resta, la lectura de l’article pot ser exclosa pel jurat. Ho deixe a la
consideració del jurat.
6) «Rutes corsàries i morisques»: ruta literària basada en la
novel·la La llegenda del corsari, de Francesc Gisbert. La primera part
de la novel·la està ambientada a Cocentaina, i ha generat una ruta

literària pel barri antic que es convoca periòdicament. També es
proposa la visita a altres dos escenaris del llibre, Xàtiva i les Illes
Columbretes. En el cas dels Columbrets, es proposa la lectura d’un
conte d’Anna Monner.
7) «Gandia, joia entre clàssics i moderns»: es proposa la visita
a Gandia, amb la lectura de Martorell i Ausiàs March. I també es
comenta la rellevància del poeta Josep Piera.
8) «La ruta del Tirisiti»: el teatre del Tirisiti d'Alcoi, el museu
de titelles de la Vall d'Albaida i la Pigà de Castelló.
9) «Llibres de motxilla»: l'obra de Joan Pellicer.
10) «Elx: la perla del sud»: el Palmerar d'Elx, Joan Carles
Martí Casanova i Ximo Caturla.
11) «La ruta de les bruixes»: Fantasmes al Palau, d'Ivan
Carbonell, Les bruixes es pentinen de Joan Soler.
12) «Emigrants d'Amèrica»: llibres sobre l'emigració a
Amèrica. Havanera, de Francesc Bodí, Material fotogràfic, de Ximo
Espinós, Pell roja, rostre pàl·lid, Maria Jesús Bolta.
13) «Ibi conta»: la ruta literària per Ibi, a partir de rondalles i
lectures.
14) «Muro conta»: la ruta literària per Muro, amb dues variant:
una estrictament literària, amb lectura de poemes i explicacions
històriques; i una altra de contacontes.

