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A

quest número 3 de la revista Empelt,
corresponent al 2020, arriba amb
algunes novetats que cal indicar en
aquesta presentació que serveix d’introducció al número present. Abans, i d’entrada, ens
hem de felicitar per la trajectòria encetada el
2018 amb el primer número. Sabem que no és
fàcil donar continuïtat a projectes com aquest,
per les característiques que té d’exigència en
la producció de materials de qualitat, per les
necessitats econòmiques del mateix projecte
i per la condició de l’entitat editora. Maestrat Viu és una associació cultural que fa de
plataforma de molts projectes diversos, que
tenen en comú la defensa i la promoció de
la llengua i la cultura pròpies de la comarca,
una comarca de cruïlla en aquesta banda del
Sénia, conscient de compartir llengua i cultura catalanes en l’àmbit territorial valencià.
En aquest sentit, l’entitat editora fa les funcions d’institut d’estudis locals orientats a les
lletres i les humanitats en un abast comarcal,
limitat territorialment parlant i, això no obs-
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tant, obert a la transmissió del coneixement,
de l’intercanvi i el contacte cultural del Maestrat en el seu àmbit lingüístic i cultural ampli
amb els territoris veïns i els centres d’irradiació cultural.
El projecte de la revista treballa per incorporar nous patrocinadors que n’asseguren la
continuïtat material. Es tracta dels patrocinadors institucionals i privats que s’han afegit
com a col·laboradors a la pàgina de crèdits.
Coneixem que aquesta receptivitat es deu al
nivell d’exigència de la revista, íntimament
lligada a l’Estiu Literari al Maestrat, que
Maestrat Viu porta a terme des de 2017 i que
alimenta els continguts d’aquests números
inicials de la revista. Lògicament, ens agradaria generar prou interès perquè ens arribaren
aportacions directament per publicar i treballem per aquest objectiu, que entenem assolible a llarg termini de la mateixa manera que
ens agradaria comptar amb un nombre de
subscriptors prou ampli per no haver de dependre tant dels ajuts públics i privats. Tant
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en un aspecte com en l’altre, només el manteniment d’un nivell d’exigència alt i una difusió que cal anar consolidant poden ajudar a
donar sentit a un projecte que, en el fons, és
de normalització i enriquiment culturals i ha
de contribuir a autocentrar el model cultural
comarcal i a proporcionar-li un lloc, una referència, en el panorama de la cultura del seu
entorn.
És per això que en aquest temps, en què han
aparegut els dos números anteriors, n’hem
anat fent presentacions a la comarca (Traiguera, Vinaròs, Xert) i també a fora (València, Barcelona, Castelló de la Plana) i mirem d’anar
estenent els llocs on pot adquirir-se (Fan Set,
a València; Babel, a Castelló de la Plana; Noviembre, a Benicàssim) i anirem ampliant
aquest vessant de socialització de la publicació sempre que en tinguem oportunitat.
No cal deixar de dir que la proposta d’Empelt implica una determinada mirada sobre
la realitat cultural del Maestrat i de l’entorn
en què, indefectiblement, li toca moure’s. Les
lletres i l’activisme cultural ocupen un lloc
determinat en aquest panorama cultural, i
d’aquestes pàgines se’n feren les valoracions
crítiques oportunes al caliu de l’actualitat de
la mateixa manera que altres revistes que ens
semblen de referència ho fan en el seu àmperquè al capdavall es tracta de la construcció
d’una cultura moderna, de desempallegar-se
la inanició de tant de temps de prostració,
etapa política al País Valencià, i contribuir a
güística i literària en la mesura de les nostres
forces.
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Estem molt contents de poder dir que, a
més de l’Estiu Literari al Maestrat, durant el
2019 vam desenvolupar les activitats pròpies
de Maestrat Viu, com ara els Premis anuals,
la Festa per la Llengua i la Trobada Excursionista, totes activitats que, ben mirat, no fa tant
de temps que tenen lloc a la comarca i que
van guanyant-se la continuïtat en cada edició,
perquè troben el ressò social i popular adequat i van sumant adhesions a aquest projecte cultural de llarg abast. Per això, volem fer
referència a dues activitats que Maestrat Viu
va organitzar el 2019, a més de les que ja fa
més temps que impulsa.
En primer lloc, parlem de les “12 hores de
glosa, cançó improvisada al Maestrat”, que
va tindre lloc a Benicarló els dies 5 i 6 d’abril
de 2019 i va comptar amb l’organització de
Maestrat Viu i el suport de l’Ajuntament de
Benicarló. Es tracta d’una convocatòria que
va girant anualment arreu dels Països Catalans, que entra de ple dins del camp de la
cançó popular, la qual lògicament considerem
part del patrimoni cultural i literari propi. És
una modalitat que ha patit durant molt de
temps el menyspreu del que podríem denominar stablishment cultural i que, tanmateix,
ha perviscut també a la nostra comarca contra
la depredació del patrimoni immaterial per
oferir-nos, avui dia, unes formes, una estètica
i una tradició que formen part de la identitat del Maestrat. En ocasió d’aquesta trobada,
vam poder comptar amb la conferència “La
cançó improvisada al Maestrat i territoris
veïns”, a càrrec de Josep Vicent Frechina, i
hem de dir que és un goig poder publicar-ne
el text en aquest número. L’autor és el coordinador de la revista Caramella, de música i
cultura popular, i una autoritat pel que fa a la
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matèria en l’àmbit del País Valencià. L’aportació que va fer a les “12 hores de glosa” queda,
Empelt.
En segon lloc, parlem del festival Conta’M,
que Maestrat Viu va posar en marxa a Atzeneta del Maestrat entre el 19 i el 21 de juliol de
2019. Comptant amb l’expertesa en la matèria
i la coordinació de Tània Muñoz, aquesta primera edició del festival de la paraula viva va
oferir espectacles de narradors per a tots els

públics i espais oberts a la participació popular, sempre prenent com a format la paraula
dita, la narració oral. Justament, la coordinadora del festival va participar també en la
trobada literària de l’Estiu amb una comunicació sobre una obra literària que, com tantes
altres que anem recollint en aquestes pàgines,
ha restat en el silenci durant molt de temps i,
per tant, suposa una descoberta i una aproximació molt il·lustrativa al fenomen literari en

Imatge
promocional de
les “12 hores
de glosa, cançó
improvisada
al Maestrat”
(Disseny d’Ana
Romeu. Arxiu
Maestrat Viu)
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Club de lectura d’El guardià de les trufes
Meseguer-Carbó. Arxiu Maestrat Viu)
valencià a la nostra comarca en ple franquisme. En parlem a continaució.
L’edició de l’Estiu Literari al Maestrat de
2019 va tindre Benassal com a seu. L’espai cultural del Forn Vell va acollir accidentalment
la trobada del club de lectura amb Fèlix Edo,
autor de la novel·la El guardià de les trufes, que
durant el mes de juliol havia estat comentada
en línia seguint el model de club de lectura
propi de l’Estiu Literari, consistent a llegir
l’obra triada de manera lliure, comentar-la a
la web de Maestrat Viu i acabar amb la trobada amb l’autor per intercanviar amb ell les impressions de la lectura. L’endemà, el saló d’ac-
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tes Cajamar va acollir la trobada literària, amb
la conferència i les comunicacions que conformen la major part dels continguts d’aquest
número. Fem esment que la comunicació
“L’interior” de Susanna Sebastià va comptar
amb una introducció consistent en un esquetx
de La Rabera Eclèctica que va causar sensació entre el públic assistent. A més, en aquesta
ocasió, en què va presentar-se una comunicació sobre el mestre i poeta benassalenc Francesc Boix Senmartí amb la presència de la seua
rez Silvestre, la trobada va arredonir-se amb
el descobriment d’una placa commemorativa
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de l’autor a la seua casa familiar. L’acte, sense
precedents en la trajectòria de l’Estiu Literari al Maestrat, a més d’entranyable i emotiu,
als objectius que ens animen, ja que, a l’escala
que convinga, implica engegar una dinàmica
virtuosa de recuperació de la memòria col·lectiva i de valorització de la cultura escrita que
voldríem veure en tants altres llocs de la comarca. En aquest punt, donem les gràcies a
l’Ajuntament de Benassal per la receptivitat i
la disponibilitat tant pel que fa a l’organització de l’Estiu Literari com a l’acte d’homenatge a Francesc Boix.
En l’apartat de rutes literàries, la corresponent a La vall del miracle d’Armando Vericat a

Traiguera, conduïda per Montserrat Vericat,
va representar la novetat de fer-se a la vesprada per evitar les altes temperetures, amb un
resultat satisfactori en aquest sentit. La ruta
Carles Salvador a Benassal, conduïda per Andreu Beltran, va tancar el periple de l’Estiu
amb un itinerari pels espais benassalencs i
nostra literatura.
Pel que fa als continguts d’aquest número,
Andreu Beltran signa un estudi que recorre el
conjunt de la poesia de Carles Salvador com a
referent de la poesia valenciana del segle xx.
Aquest esforç per analitzar la trajectòria poètica d’aquest autor de primera línia, que va escriure des de Benassal, constitueix un intent re-

Fèlix Edo parlant de la seua obra
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poeta en l’actualització, en la modernització
de la poesia valenciana, comesa que va portar
a terme des de la seua talaia vital al Maestrat.
L’autor és llicenciat en Filologia hispànica, especialitat valenciana, i en Filologia francesa,
doctor en Filologia i professor associat al Departament d’Educació de la Universitat Jaume
I, a més de catedràtic d’institut. Ha publicat articles de recerca en lingüística i traducció, sobre
Benassal i altres pobles de Castelló i és l’editor
de Veles i gavines (2018) de Carles Salvador.
A més de coordinar el festival Conta’M,
Tània Muñoz és llicenciada en Història i ha
cursat estudis de postgrau en Antropologia,

Cooperació Internacional i Estudis Africans
en diverses universitats. És doctoranda de la
Universitat Rovira i Virgili amb una tesi sobre
la narració oral tradicional a les comarques de
Castelló i des de 2013 es dedica professionalment a la narració oral. També coordina el cicle
de contes al Museu de Belles Arts de Castelló
“Històries a cau d’orella”. En el seu article presenta Les falòrnies del so Pepo, recull de rondalles de l’atzenetí Eliseu Bellés, que va arribar
a ser alcalde del seu poble durant la dictadura franquista. D’aquí el valor que té aquesta
comunicació per com il·lustra les circumstàncies en què la literatura en llengua catalana al
Maestrat va viure durant el franquisme.

Maestrat Viu)
[12]
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Comitiva cap a l’acte d’homenatge a Francesc Boix Senmarti. A la imatge, d’esquerra a dreta, Pau Fabregat,

L’article de Susanna Sebastià, llicenciada
en Filologia i actriu, promotora de la Fira del
Llibre d’Ares del Maestat, recull la seua experiència personal com a animadora del grup
de creació La Rabera Eclèctica i coautora del
L’interior, dos projectes actuals lligats igualment a la creació
literària i al territori del Maestrat i els Ports,
que constitueixen un exemple de les possibilitats de desenvolupar projectes de creació
artística en l’actualitat i, doncs, constitueixen
un exemple de cap a on hauria d’anar el foment de la cultura i les arts a casa nostra.
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Completa les aportacions sorgides de la
trobada de l’Estiu Literari al Maestrat l’article
ja referit d’Òscar Pérez Silvestre sobre Francesc Boix Senmartí, en el qual dona a conèixer
la trajectòria vital i literària del malaguanyat
mestre benassalenc, contemporani del Carles
Salvador de la colònia valencianista, que va
dedicar-se a la docència i la poesia i de qui
l’autor de l’article ha recuperat molts textos
literaris que han de veure la llum alhora que
apareix aquest número d’Empelt. Òscar Pérez, integrant del consell de redacció de la
revista, és un investigador independent que
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està duent a terme una tasca encomiable de
recuperació del patrimoni cultural de la serra
d’Espadà i també del Maestrat, des de plantejaments autocentrats i de rigor metodològic.
Finalment, reproduïm la conferència “La
cançó improvisada al Maestrat i territoris
veïns” de Josep Vicent Frechina, ja esmentada. Des del primer número, Empelt concep la
cultura, en general, i la literària, en concret,
no tan sols per aquelles manifestacions de caire culte i transmissió escrita, sinó també i de
manera irrenunciable incloent-hi el patrimoni popular i tradicional, de transmissió oral.
Com no pot ser d’altra manera, la literatura
popular i tradicional connecta amb manifestacions colaterals com la música, la dansa i
els costums, per la simple raó que afaiçona
la vivència de la nostra societat al llarg del
temps tot conformant-ne la identitat. La recuperació i la valorització d’aquesta tradició, de
la transmissió d’aquest patrimoni tradicional,
és una tasca que s’ha de portar a terme sense
esperar gens, rescatant-la de la intempèrie a
què ha estat sotmesa durant tant de temps i
salvaguardant-la dels embats de les transformacions de la societat actual.
Reproduïm a continuació la taula redona
de la trobada literària de 2019, que en aquesta ocasió va abordar el tema “La transmissió
de la liteartura del Maestrat”. Les diferents
intervencions van permetre considerar les
perspectives presents de donar a conèixer la
literatura del Maestrat en les circumstàncies
culturals, socials i polítiques actuals.
En aquest número s’incorporen les dues
rutes literàries de la passada edició de l’Estiu
Literari, que se sumen a les quatre publicades
en el número anterior. Esperem que aquesta
labor d’anar construint pedra a pedra un iti-
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nerari literari comarcal done fruits en el futur
amb la cristal·lització de projectes que giren a
l’entorn del territori i la seua cultura literària,
que, com pot constatar-se, va visibilitzant-se
des d’aquestes pàgines.
Ens agradaria que l’apartat de ressenyes
fes repàs exhaustiu de les novetats que des de
les lletres i les humanitats entren en l’horitzó
aquells materials més directament relacionats
amb el que portem entre mans, però que pot
ferències d’interès que no s’haurien de deixar
passar des de la perspectiva d’Empelt.
Per acabar, renovem la crida a les aportacions en l’àrea del coneixement que tractem
i posem a disposició les pàgines de la revista
perquè aquelles persones, dins i fora de l’àmbit universitari, que pensen que tenen una
recerca a publicar, troben el canal idoni per
fer-ho. Des de la publicació del número 2 de
la revista, hem adoptat el principi de publicar
en línia els articles dels números anteriors,
tal com pot trobar-se a l’edició en línia de la
revista. Ho fem amb la intenció d’incorporar
Empelt als repositoris electrònics de revisadequada i rellevant. No es tracta d’un valor
afegit de la publicació, sinó d’un objectiu que
anem consolidant. Esperem comptar amb la
vostra complicitat.
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