ITINERARIS LITERARIS BULLENT
PLA LECTOR 2017/2018
elaborat per Mario Viché

Els humans som éssers de relats. Els relats ens serveixen per donar significat al nostre quefer quotidià. Com afirma Michèle Petit: “les nostres
vides estàn completament entreteixides amb relats que uneixen entre si elements discontinus”.
A través dels relats xiquetes i xiquets exploren el seu món, donen significació a les seues vivències i estableixen relacions amb el seu entorn.
Uns relats que es construeixen a partir de les experiències més properes, de les relacions multi-generacionals on avis, mares i pares
transmeten als més menuts les històries més properes, de les relacions entre iguals i de la lectura com a activitat privilegiada per a la
transmissió d'uns relats viscuts com a eina de significació, sensibilitat i cultura com a fórmula de solidaritat i tolerància. És per això que
Michèle Petit ens presenta la lectura : “com activitat social de negociació de significats”. Aquesta autora també en referir-se a Leslie Kaplan ens
diu que: “Del que es tracta no és d'evadir-se del món, sinó... d’introduir un peu en la realitat”.
És per això que enguany, en la línia dels plans proposats en anys anteriors en els quals presentem la lectura com a activitat plaent de caire
individual que provoca el plaer per si mateixa i que, a través de les emocions presents en el relat, contribueix a la descodificació del nostre
entorn més proper i a dotar de significació el món que envolta a xiquetes i xiquets, proposem una sèrie d'Itineraris literaris pel nostre país com
a eina plaent de lectura individual i multi-generacional del nostre entorn més proper a mena de eina de transmissió, comprensió i
interpretació del nostre context físic, cultural i identitari.
Definim un itinerari literari com un viatge “virtual”, és a dir, un passeig físic per un espai geogràficament delimitat al que s'uneix un passeig pel
món imaginari dels relats, de les vivències, els significats i els trets identitaris aportats per una autora o autor a través de la seua obra.
L'itinerari literari és un passeig a través dels sentits però també un recorregut pel món de les emocions, els sentiments i les identitats multigeneracionals.
És des d'aquestes idees tan senzilles que Edicions del Bullent proposem als nostres lectors aquest quatre itineraris literaris pel nostre País que
es poden fer a través de la lectura, la imaginació i l'intercanvi dialògic, però que si s'animen també mares, pares i professors és poden fer
viatjant per les nostres terres recreant històries, llocs i característiques pròpies insinuats per la lectura dels nostres textos.
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ITINERARIS LITERARIS BULLENT 2017/2018
ITINERARI 1. D'Almenara a Castelló i les Illes Columbretes

Aquest itinerari ens porta des de la Marjal d'Almenara on Ioli Complements tracta de salvar la marjal de l'especulació més feroç de la mà de
Toni Sanz i Dani Cruz fins les Illes Columbretes (Dinosaures a les illes Columbretes) on Juli Capilla i Àgueda Climent ens presenten una
extraordinària aventura en la qual Lledó i Guillem descobriran les Illes la presència de dinosaures prehistòrics en aquesta reserva natural. En
el trajecte Pep Castellano i Canto Nieto ens acosten a l’antic itinerari de La Panderola, un tren que vola a partir de les aventures de Carla a la
qual el seu avi li fa un regal molt especial. La Panderola, un tren que fins i tot te una cançó.
Un viatge que ens portarà des d'Almenara pels pobles de la Plana Baixa: Almenara, Onda, Betxí, Vila-real, Borriana, Almassora, Castelló i el Grau
on tenia l'inici el recorregut de la Panderola i on trobarem el Centre d'interpretació de la Illes Columbretes al mateix Planetari de Castelló.
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ITINERARI 2. De València a l'Albufera i la Devesa del Saler

En aquest segon itinerari anem a viatjar des del Barri del Carme, en el mateix cor de la ciutat de València, fins l'Albufera i la Devesa del Saler,
autèntic pulmó de la ciutat, passant per un indret amb tanta història i identitat com el barri del Cabanyal-Canyamelar.
Partint del Carrer de Quart, en ple centre de la ciutat, Teresa Broseta i Maria José del Amo ens presenten la història de Barbara una xiqueta a la
qual sa mare li envia a comprar els millors ous de la ciutat a una botiga un tant especial (La botiga del Carme). Per la seua part, a l'altra part
de la ciutat, al Cabanyal, Guillem va a ajudar al seu iaio a salvar el barri de l'especulació inmobiliària ajudat per l'Esperit del Cabanyal. Una
història de Teresa Sanchis Labiós i Abraham Mondría que ens presenta el present i el passat d'aquest entorn tan especial a través de
personatges com Joaquim i Helena Sorolla o el mateix Vicent Blasco Ibañez.
Sortint de la ciutat Antoni Torreño ens endinsa en el Llac de l'Albufera a través d'una fantàstica aventura. La serp del Llac. Un llac enmig de la
Devesa del Saler, refugi de l´Últim Linx. Una història al voltant dels efectes de la urbanització en la conservació d'espècies protegides que ens
apropa a aquest espai únic on el nostre linx tracta de trobar el seu germà. Una història de Santiago Forné i Antoni Laveda.
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IITINERARI 3. De Gandia a Alcoi per les serres del Benicadell i el Montcabrer

Escrit per Juli Capilla i il·lustrat per Antoni Laveda El Xitxarra, un tren de llegenda ens portarà des del Port de Gandia fins la ciutat d'Alcoi. El
iaio Ferran ens convida a realitzar el viatge del Xitxarra junt als seus néts i viure extraordinàries aventures. A les estacions del Grau, Gandia,
Potries, Vilallonga, Beniarrés, Muro, Cocentaina, Almoines, Beniarjó, l'Orxa, i Alcoi ens aguarden personatges llegendaris propis.
Abans d'arribar a Muro el tren passarà prop del Benicadell on podem recrear la història de La Xiqueta del Benicadell. Una història de Jordi Raül
Verdú i Albert Pallarés en la qual una xiqueta ens endinsa en aquesta muntanya màgica seguint les seues històries i la peculiar vegetació.
Una vegada passats Muro i abans d'arribar a Cocentaina la Serra de Mariola ens acompanya pel sud-oest i ens mostra l'impressionant massís
del Montcabrer, una altra de les muntanyes emblemàtiques d'aquest viatge. Novament, Jordi Raül Verdú i Guillem Navarro ens acostaran a les
històries més fantàstiques que la Serra oculta, a El misteri del Montcabrer. Un autèntic goig pels muntanyers.
En arribar a Alcoi i passejant pels seus carrers i places ens poden trobar al La Velleta Refranyera, una història de perfil realista que ens recorda
un temps en els quals les persones utilitzaven els refranys per a interpretar fets quotidians i per emmagatzemar saviesa i experiència popular.
Passejant amb la velleta Jordi Raül Verdú i Maria José del Amo ens donaran a conèixer els llocs més emblemàtics d'aquesta ciutat de l'Alcoià.
Però no acabem ací el nostre viatge
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ITINERARI 4. Un passeig per la Marina. La màgia del Montgó

El Montgó és una fita ineludible tant si viatges al País Valencià des de la mar com si ho fas per terra. Tant per a mariners com per gent de
muntanya, el Montgó és un vèrtex vertebrador del País ja que es veu des de molts dels seus indrets. Amb els seus 753 metres sobre la mar que
té als seus peus el Montgó ens endinsa en la màgia dels penya-segats i platges de la Marina Alta.
El Montgó i la seua màgia és el viatge en el que ens endinsen els textos de Josep Castelló i Roger Batalla; El Montgó i 'esbarzer i el de Jordi Raül
Verdú i Antoni Lavada; Les entranyes del Montgó. Des de Dénia fins a Xàbia passant per poblacions com Jesús Pobre i llocs tan emblemàtics com
El Portitxol, el Cap de Sant Antoni o la Granadella farem un viatge pels voltants d'aquesta mítica muntanya.
En El Montgó i l'esbarzer ens endinsarem en la màgia i les llegendes que oculta aquesta muntanya. Colometa i la seua donzella Carme tindran
que recórrer la muntanya per salvar-se d'una terrible maledicció.
En Les entranyes del Montgó Laia i Arnau travessaran la muntanya per trobar la Llacuna Turquesa. Però, no serà aquesta la única meravella que
trobarem en el nostre itinerari pels vessants i cim del Montgó.
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