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Des de el seu naixement, Esplai Viatges 

ha tingut un fondo compromís amb el no-

tre pais i la nostra cultura. Ara, tenim el 
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Des de 1707 la ciutat de València “por el justo de-
recho de conquista” va deixar de ser cap i casal del 
seu estat, sent condemnada a un obscur provincia-
lisme. Però, el 1936, tornà a ser capital de l’estat. 
Va exercir la capitalitat de la II República Espan-
yola. Davant les escomeses de la guerra, el govern 
del Front Popular, en una brillant operació secreta, 
es traslladà entre el 6 i el 7 de novembre, que ja 
celebrà el primer consell de ministres al Palau dels 
Borja. La República pretenia “organitzar des d’aquí 
la victòria definitiva”. A.LL.

ITINERARI...

Per a descobrir les petjades de la València, Capital 
de la II República, a les 10 hores del matí, ens con-
centraren a la Plaça del Furs, a espatlles del Portal 
dels Serrans. 

Caminarem pel centre de la ciutat per a anar loca-
litzant els edificis que aixoplugaren les més altes ins-
titucions, com les Presidències de la República, que 
exercia don Manuel Azaña, o del Govern, el cap del 
qual era Francisco Largo Caballero, els diferents mi-
nisteris i organismes oficials, ambaixades, seus dels 
partits, dels centres culturals, mitjans de comunica-
ció o caus d’espies i amagatalls de serveis secrets. 

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.
Inscripcions a partir del 8 de febrer 2013. Preu: 13 euros.

16 de febrer
dissabte

De quan València
tornà a ser 
capital d’un estat

VALÈNCIA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA
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Visitar un bestiari extraordinari és una gran opor-
tunitat. Descobrir la lluita eterna entre el bé i el mal, 
entre els àngels i els dimonis. Essers celestials pen-
jats del cel, dimonis que lluiten amb els esperits 
purs. Diables rojos o blaus, àngels polícroms que pe-
sen amb balances... Hi ha l’Àngel Custodi, protector 
de la ciutat i del Regne; hi ha el dimoni boter. Admi-
rarem els àngels més elegants que podeu imaginar, 
marcant tendència. 

En canvi, els dimonis fan por. Sabrem per què Sant 
Miguel sempre està associat amb un dimoni, o amb 
banderes, amb les armes, amb els ciutadans....Ob-
servarem un infern en directe, mentre que els morts 
s’alcen de les seues tombes com en els video-clips 
plens de flames: un thriller!. Ah! La bestialitat i la 
bellesa es donen la mà en la nostra ruta: el bé i el 
mal sempre envoltant-nos.

ITINERARI...

Ens concentrarem a les 10 del matí a la Casa de 
les Roques, junt al portal dels Serrans, per a iniciar 
el recorregut, que ens portarà al carrer i l’hostal de 
l’àngel, passant per la Seu i la Llotja per arribar a la 
plaça del País Valencià, descobrint àngels, dimonis 
i testimonis dels grans clàssics valencians sobre els 
èssers celestials i els amos de les calderes de Pere 
el Boter. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 15 de febrer 2013. 
Preu: 13 euros.

23 de febrer
dissabte

Àngels i 
dimonis
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El temps s’ha aturat. Sembla un univers parat du-
rant quatre segles. És aquesta ruta molt especial. Im-
plica descobrir un món fora del món fet de temples 
de mides màgiques, capelles, claustres, escultures, 
quadres, moviments, gestos, signes i senyals... Viat-
jar al segle XVI com en una màquina del temps. 

Un missatge misteriós en un llenç, un document 
valuosíssim pel qual la gent era capaç de matar o 
morir. És una visita al Col·legi de Corpus Christi, 
fundat pel Patriarca Juan de Ribera. Un simbolis-
me espès ens envoltarà: una escultura romana d’una 
probable deessa Ceres, Demeter, carrers i cases del 
call jueu i la Contrareforma catòlica juntes en un 
triangle màgic, on no només hi ha foscor, també sen-
sualitat i clarors.

ITINERARI...

A les 9 hores del matí ens concentrarem a la porta 
del col.legi de Corpus Christi, a la plaça del Patriar-
ca a fi de sentir els cants celestials i vore gestos 
litúrgics procedents del segle XVII i un curiós ritual 
que transporta a una altra època. Després, visitarem 
detingudament dependències com el Museu, l’Arxiu, 
la Biblioteca o les capelles d’una tan destacada ins-
titució valenciana consagrada a l’Eucaristia. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 1 de març 2013. 
Preu: 13 euros.

9 de març
dissabte

Viatge al·lucinant

VIATJAR AL SEGLE XVI COM EN UNA 
MÀQUINA DEL TEMPS
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L’esclat mediterrani de la primavera ens arriba als 
valencians amb les falles. Un joc jubilar, gojós, arre-
lat a les fonts més fondes del nostre poble; un foc, 
que proclama orígens, identitat, i internacionalitat. 
Veu més antiga de la terra, el ritu més vell de la 
nostra nissaga. 

Flames mil·lenàries acaronades pels pobles euro-
peus, emparentades amb les dels déus, donades per 
Prometeu als humans, que presidien les festes de 
la unitat dels estats hel·lènics, el diví foc d’Olímpia 
i el sacrosant de Vesta, símbol de la pàtria romana, 
adorat i custodiat per immaculades verges. A.LL.

ITINERARI...

Ens reunirem a les 10 hores del matí davant de 
l’Institut Lluís Vives, cantó amb el carrer Marqués 
de Sotelo amb Xàtiva. Passejarem fins a la falla del 
Convent de Jerusalem i anirem a vore les principals 
falles -i algun casal- del centre històric, tant les tra-
dicionals com les alternatives i innovadores, com 
ara, la de la Plaça del Pilar, Mercé, doctor Collado, 
Quart, Blanqueries, Plaça dels Furs per a acabar en 
la Falla Na Jordana. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 8 de març 2013.
Preu: 13 euros.

17 de març
diumenge

Uns focs mil·lenaris
per rebre la primavera, 
les Falles
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No és aconsellable fer aquesta ruta si no esteu 
ben preparats. O, si sou fàcilment impressionables. 
Assistirem a una escena del més enllà, veurem un 
cadàver esbudellat, un brac momificat de mes de 
1500 anys...Sabrem, per fi, si el Sant Calze és 
l’autèntic, o no...

Descobrirem fragments d’ossos d’un bisbe com-
promès socialment i d’un predicador quec...Com en 
la gran superfície comercial per excel·lència troba-
rem més de 300 relíquies juntes, que ens esperen: 
cranis, escàpules, cabells, roba interior, espines, 
restes de creus, teles diverses...Interessants ofertes 
totes les setmanes, tres per dos, rebaixes i, potser 
liquidacions.(“Jo no m’ho perdria”). Esteu avisats: 
aquesta ruta es dura, molt dura. Només apta per a 
persones amb un gran criteri. I, especialment, amb 
un gran respecte.

ITINERARI...

A les 10 hores del matí al Museu de Belles Arts 
de Sant Pius Vè. I, des d’ací, s’anirà descorrent el 
vel del misteri, descobrint-nos grans jaciments de 
relíquies de tota classe de personatges celestials i 
el secret i la màgia que les envolta. Un matí ple de 
sorpreses. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 15 de març 2013.
Preu: 13 euros.

23 de març
dissabte

Llet, bolquers, 
mòmies, ossos...
Relíquies!
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Si hi havien quatre genets de l’Apocalipsi, con re-
latava V. Blasco Ibáñez, també hi hagué un “Àngel 
de l’Apocalipsi”. Es tracta de sant Vicent Ferrer, un 
valencià universal, un dominic intel·ligentíssim, un 
polític hàbil. Fou un autèntic animal comunicatiu, 
un diplomàtic extraordinari, a més d’un fonamen-
talista antihumanista considerable. A més fou una 
màquina de fer miracles. Va fer tants miracles? Va 
ser capaç de ressuscitar xiquets bullits en perols? 
València es plena de “Vicents”: estàtues, retaules, 
pintures, ceràmiques, relíquies... Si passegeu amb 
nosaltres descobrireu la resposta a aquestes pregun-
tes i s’assabentareu de moltes altres coses. Amb tots 
vostès...Vicent Ferrer i la seua complexa societat va-
lenciana de principis del segle!

ITINERARI...

Ens reunirem a les 10 hores del matí davant del 
Pouet de Sant Vicent, al final del carrer de la Mar. 
Visitarem la casa natalícia de Sant Vicent i el llocs on 
fou batejat, sojornà, estudià i ensenyà. Sentirem al-
gun dels seus sermons més emocionants, el coneixe-
rem en diferents actituds. I, també veurem indrets on 
va fer miracles i on ara es representen els “miracles” 
de la seua vida, en conjunt la València del segle XV, 
escenari de l’acció múltiple de Vicent Ferrer. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 29 de març 2013.
Preu: 13 euros.

8 d’abril
dilluns

Un Àngel 
de l’Apocalipsi 
del Segle XV
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Per a molts valencians tot testimoni de la cultu-
ra sol ser “cosa de moros”. I, no obstant, el “mo-
ros” desaparegueren de bona part del País al segle 
XIII. Els que quedaren, després de la Conquesta de 
Jaume I foren expulsats i els seus descendents són 
ciutadans del països del nord d’Àfrica. Però, no fo-
ren mai “valencians” en un sentit estricte i deixaren 
pocs rastres en el Regne de València, l’estat sobirà 
dels valencians fins a 1707. 

Però, sota terra queda alguna petja, algun record, 
d’una nació i una civilització trencada, que anem a 
conèixer i reconèixer, recordar-los vespres de Sant 
Jordi, que hauria ajudat, segons les llegendes, a 
construir aquell estat i poble.

ITINERARI...

A les 10 hores del matí ens trobarem al Portal 
Nou, el punt del Carme on es planta la Falla de Na 
Jordana. Des d’ací, descobrirem un increïble caner 
islàmic que te mes de set-cents anys, anirem al lloc 
on hi ha un molí hidraulic oblidat, baixarem qua-
tre metres sota terra per a poder veure un llenç de 
muralla musulmana o l’espai on es reuneixen, des 
de l’època romana, costum respectada pels musul-
mans, per a judicar assumptes d’aigüa, on ningún 
s’atreveix a discutir el poder de l’aigua. El líquid 
sempre té la raó.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 13 d’abril 2013.
Preu: 13 euros.

21 d’abril
diumenge

Balansiya: 
una ciutat islamica
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És la festa de la Mare de Déu de Montserrat. 
Potser relacionada amb vells cultes a la fecunditat. 
Una diada propicia per a fer un viatge increïble al 
voltant d’algunes dones transcendentals de la nos-
tra història, per a descobrir metàfores de vagines en 
llocs inesperats. 

Podrem trobar una princesa que va ser la filla de 
l’emperador de Bizanci, de Constantinoble, assistir 
a un màgic i decadent dins dels jardins del Real, 
visitar el sarcòfag d’una reina intel·ligentissima que 
va portar les regnes de la Corona d’Aragó durant 30 
anys o veure la casa d’una monja i extraordinària 
escriptora.

ITINERARI...

A les 10 hores del matí concentració a la porta del 
Col·legi de Corpus Christi, a la plaça del Patriarca. 
Vorem alguns detalls relacionats amb dones desta-
cades del mateix Col·legi del Patriarca. 

Passejarem pel centre històric de València fins 
arribar als jardins de Vivers, on estava el Palau del 
Reial, on habitaven els reis i reines, virreines i vi-
rreis, generant tota classe d’interessant històries.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 19 d’abril 2013.
Preu: 13 euros.

27 d’abril
dissabte

Sota el signe de
venus en la festa
d’una Verge
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Els Borja és la família valenciana més universal i 
més famosa de tota la història y la literatura, de las 
que més ha influït en el món. Ocuparen el cim del 
Renaixement i els bouets dels seus escuts pasturaren 
per tota Europa. 

L’ascensió s’inicià en la rectoria de Sant Nicolau 
de València, regida pel futur papa Calixt III; el nebot, 
Alexandre VI, fou clau en la política; Cèsar esdevingué 
un famós militar i Lucrècia bastí una de les més bri-
llants i cultes corts europees. Maquiavel s’inspirava 
amb ells, Miquel Àngel els produïa sublims dissenys 
i Lleonard els inventava maquinàries. I, la seua Va-
lència està sembrada de petjades seues.

ITINERARI...

Concentració a les 10 hores a la plaça de Manises 
de València (vora el Palau de la Generalitat). Passe-
jarem el carrer dels Cavallers on trobarem palaus re-
lacionats amb la família, visitarem l’església de Sant 
Nicolau, des d’on Alfons de Borja inicià una rutilant 
ascensió, vorem fundacions de Sant Francesc de Bor-
ja, anirem a la Catedral dels Borja, que regiren quasi 
un segle i pesarem pel seu Palau al cap i casal, per a 
acabar en el Museu de Belles Arts de València. 

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.
Inscripcions a partir del 26 d’abril 2013. Preu: 13 euros.

5 de maig
diumenge

Un llinatge
universal en una 
ciutat esplendorosa

DESCOBRIR LA VALÈNCIA DELS BORJA 
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Hi ha una València “kitsch”? Corn qualificar-la? 
Peculiar, “coenta”, en valencià... diguem-li “sor-
prenent”! Una pedra, un “cudol”, que fa cinquanta 
anys caigué d’un camió continua al mateix lloc. 

Podem trobar una Atenea naufragada, solitària i 
perduda, uns caramels que fa trenta anys que van 
caducar, una façana que sembla treta d’un exage-
rat decorat de la “Cort del Faraó” o d’una pel·lícula 
d’egipcis i romans, o la fatxada més estreta del 
món... 

Històricament alguns sectors de la societat valen-
ciana ja tingueren fama d’afectades, exagerades, 
d’un sentit estètic recarregat... Qui havia dit que 
‘València era avorrida’?

ITINERARI...

Concentració a les 10 hores del matí a la Casa 
de los Dulces (Antiga “Casa de los Caramelos”) del 
carrer Mur de Santa Anna. Des d’on caminarem, re-
citant textos al·lusius ben divertits, per a desvetllar 
habitacions de bruixes o cases de Batman, Marede-
déus de la Pluja o sèquies filles que són mares.

 Tota una València difícil d’explicar en quatre rat-
lles, inversemblant, increïble...

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 3 de maig 2013.
Preu: 13 euros.

12 de maig
diumenge

La València 
sorprenent
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 Hi ha llocs, més o menys màgics, presidits per 
déus i mares dels déus, on regnen les imatges mes 
representades els darrers dos mil anys, en la història 
de l’art cristià : Jesús i Maria. 

Verge i mare, Maria és una gran desconeguda, un 
enigma, a la qual se li han afegit algunes funcions 
i atributs de gran mares verges, que, des de fa més 
de quatre mil anys foren paradigma de la dona sa-
bia, forta, fecunda, pura. 

Des de fa molts segles ha estat representada plan-
tada, asseguda, gitada, acompanyada d’un infant, 
o de tres xiquets, amb joies, corones, espases... 
El seu fill ha estat sobretot representat crucificat 
a l’arbre de la vida, amb el cor obert, rajant la sang 
del viure...

ITINERARI...

A les 10 hores ens trobarem a la Plaça de la Com-
panyia (a espatlles de la Llotja) per a visitar l’església 
del jesuïtes i iniciar l’aventura de descobrir repre-
sentacions ben curioses i simptomàtiques de verges 
i mares, déus i deesses, que, des de fa mil·lennis 
ofereixen misteris als humans i metàfores de la vida 
i de l’univers.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 10 de maig 2013.
Preu: 13 euros.

18 de maig
dissabte

Verges i Mares, 
Deus i Deesses
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Necessitareu un impermeable. 
L’aigua, mare de fecunditats i purificacions, i els 

seus derivats líquids màgics seran el nostre objec-
tiu. L’aventura passarà per una riuada, per milers de 
llegumets, per milions de litres de llet miraculosa, 
per un lloc on gracies a l’aigua es creava l’aliment 
bàsic de tots els temps: el pa. 

I acabarem ben relaxats en un dels centres de sa-
lut i bellesa mes patents de l’edat mitjana. Ah. I, 
també visitarem dos telamons que recorden que el 
culte al cos no és una mania del segle XXI.

ITINERARI...

En concentrarem a les 10 hores del matí en la 
porta de l’Almodí, en la plaça de sant Lluís Bertràn 
a visitar testimonis de riuades, contenidors de llet 
sagrada, banys històrics que facilitaven la higiene 
dels valencians i manifestacions de suros, llàgrimes 
o sangs meravelloses.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 17 de maig 2013.
Preu: 13 euros.

25 de maig
dissabte

Líquids

L’AIGUA I ELS SEUS DERIVATS LÍQUIDS 
MÀGICS SERAN EL NOSTRE OBJECTIU
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Una visita no apta per a cardíacs o pusil·lànimes. 
Serà dura. Qui avisa no és traïdor. Descobrirem 
obres d’art amb un fort component salvatge, d’una 
violència deslligada. 

Trobarem assassinats, martiris, personatges amb 
destrals o ganivets clavats al cap, budells d’un dels 
primers màrtirs de la cristiandat per terra, cossos 
turmentats, graelles rostint sants... 

En fi tot un agitat univers tempestuós de sang i 
fetge. Us hi atreviu?

ITINERARI...

A les 10 hores ens trobarem a la porta del Museu 
de Belles Arts de Sant Pius Vè, que visitarem deten-
int-nos en taules i llenços que manifesten agitació i 
testimonien presències de sang i fetge. 

Visitarem, a continuació, altres llocs del centre de 
València que ens mostren altres representacions de 
fúria i còlera. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual.
Inscripcions a partir del 24 de maig 2013.
Preu: 13 euros.

1 de juny
dissabte

Sang i fetge

DESCOBRIREM OBRES D’ART AMB UN 
FORT COMPONENT SALVATGE
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La veneració del misteri eucarístic aparegué al mo-
ment del naixement del poble valencià, en completar-se 
la nostra nació. El 1264 el papa Urbà IV decretà la festa 
del Corpus i Joan XXII la universalitzà, el 1316, dispo-
sant una processó teofòrica per tal de promoure el culte a 
l’hòstia consagrada i diluir els dubtes sembrats pels bons 
homes càtars. A ca nostra el 1355 els jurats de València 
convocaren per al 4 de juny, “una general i solemnial 
processó per la ciutat, en la qual sien i vagen tots los 
clergues i encara totes les gents”, convidant a “empaliar 
e enramar los enfronts de vostres albercs i netejar vostres 
carrers”. El poble l’envoltà amb els millors elements de 
la seua cultura, des d’enramades de ginesta i murtra, a 
danses de la fecunditat, de sàtirs degolladors, a gegants, 
primitius habitants de la terra, nanos, esperits de la na-
tura, i, per ser temps de sega, els genis del blat, sota la 
forma de cuca-fera, bou, mulassa, tarasca, drac... A.LL.

ITINERARI...

A les 10 hores ens trobarem a la plaça dels Furs, a es-
patlles del Portal dels Serrans per a visitar la Casa de les 
Roques, seu, a més del misteri del Corpus i, des d’ací 
recorrerem carrers i edificis relacionats amb la processó 
per a arribar a la Plaça de la Marededéu on vorem les 
Roques i buscar un lloc per a contemplar la magnífica 
cavalcada de la Degolla, que convida a la processó me-
dieval de la vesprada, un gran exponent de l’edat d’or de 
la ciutat de València. 

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.. 
Inscripcions a partir del 31 de maig 2013. Preu: 13 euros.

2 de juny
diumenge

Déu camina
pels carrers
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Ací toca alçar la vista al cel per admirar cúpules 
impossibles, cels trencats, ulls d’oli que semblen de 
veritat, llums que fereixen, foscors que parlen... És 
el barroc que es tradueix en sostres pintats, quadres 
que pateixen, que supuren tristesa i terror al mateix 
temps. 

Però, el barroc no només es tenebrositat. També 
és erotisme: mirades alterades per un plaer inexpli-
cable, pits insinuats, cames turgents i anatomies 
fibroses i en torsió. Moltes vegades, el món catòlic 
que produeix la Contrareforma de Roma ens porta a 
unes sensacions difícils de descriure. 

ITINERARI...

Concentració: 10 hores del mati a la porta del Mu-
seu de Belles Arts per veure les peces del Museu 
que ens testimonien el clar i obscur del manierisme. 
Seguirem contemplant un sostre que es trenca per a 
mostrar-nos el cel amb un estol de sant, coneixerem 
l’herència de la família Joanes. 

Parlarem de tu a tu amb Francesc Ribalta, ens tro-
barem amb la truculència i l’erotisme d’Orrente, amb 
Espinosa, amb el genial Ribera, amb Palomino...

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 31 de maig 2013. 
Preu: 13 euros.

8 de juny
dissabte

Llums, ombres
i...Eros
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Encara que semble mentida, València te cente-
nars de racons on encara es poden sentir el cant 
dels ocells, les agitació de les ales de les aus, on 
encara podem fer-nos un cafè al costat d’una font 
renaixentista, on el soroll i, de vegades, la contami-
nació dels cotxes són aliens...

Hi ha una València tan secreta que sembla que no 
existeix: places sense vehicles, carrers empedrats 
de fa més 170 anys, fonts on encara se sent rajar 
l’aigua, solars on algú ha construït un món impossi-
ble, llocs on ens saluda el murmuri del silenci...

ITINERARI...

En trobàrem a les 10 hores de la nit a la Plaça del 
poeta Teodor Llorente per a passejar pels carrer més 
silenciosos de la ciutat, com ara el de Trinitaris o 
Gutenberg o les silents plàcides places de sant Lluís 
Bertràn o del sant Bult de Jesús. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual.
Inscripcions a partir del 7 de juny 2013.
Preu: 13 euros.

15 de juny
dissabte

Racons
amb encant
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Des del mateix moment de la constitució de 
l’independent Regne de València es constata la 
presència i aportació de valencians de religió de Moi-
sés. Els jueus ens ajudaren activament, des del se-
gles XIII, a construir i consolidar aquell estat sobirà. 
L’imponent segle XV valencià difícilment pot explicar-
se sense comptar amb els mercaders, metges, escul-
tors, filòsofs, teòlegs, pintors, impressors... d’origen 
israelita. De fet la seua persecució i expulsió marca 
l’inici de la decadència valenciana. Els qui manaven 
a València tractaren d’esborrar el record dels jueus; 
que res evocara aquell passat. Un memoricidi conju-
gat amb l’urbanicidi. A penes queden boiroses pet-
ges, senyals, indicis, ombres. Ombres de Sefarad!. 
Ells, exiliats, mai no oblidaren el seu país, que va 
entrar en una època on, segons Vives, tot començà a 
ser “tancament i nit”. A.LL.

ITINERARI...

A les 22 hores de la nit ens concentrarem al Portal 
dels Jueus (situada a l’estació del metro del carrer de 
Colom). Farem un passeig pel “call” (el ghetto) va-
lencià que un 9 de juliol de 1391 fou assaltat per un 
grup d’incontrolats castellans, que havien arribat a la 
nostra capital, amb la finalitat de destruir-lo. Seguirem 
les passes de Joan Lluís Vives, de Lluís de Santàngel 
i de Lluís Alcanyís i, així, descobrir les empremtes del 
jueus valencians després de l’expulsió de 1492. 

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.
Inscripcions a partir del 28 de juny 2013. Preu: 13 euros.

6 de juliol
dissabte

Ombres de Sefarad
VIATGE A CALL JUEU DE VALÈNCIA
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Saturn és metàfora del geni, del déu terrible que 
es capaç de devorar els seus fills tan aviat com els 
engendra. Saturn, déu del temps, ens ofereix a Va-
lència una cita sorprenent: amb una trobada en la 
tercera fase entre un àngel i una jove de Natzarè.

Es el triomf del Renaixement, on hi ha un artista 
excepcional: ell i son pare i una colla de descen-
dents i ajudants d’un destacat taller. Es tracta de 
Joan de Joanes i de Vicent Macip. Podrem descobrir 
el misteri d’una obra excepcional: un casament vir-
tual. “Místic”, deien a l’època. I, continuarem amb 
unes portes, unes portes que deixen entrar al pa-
radís. I, acabarem veient com Jesús i la seua Mare 
semblen els protagonistes d’una època on els cos-
sos comencen a ser perfectes.

ITINERARI...

A les 10 hores ens trobarem a la porta del Museu 
de Belles Arts per a contemplar les obres que ens 
mostren senyals de Saturn. 

De la mà dels genials Macip i del déu Saturn reco-
rrerem els més significatius monuments del centre 
de la ciutat de València per a observar les genialitat 
de la saga dels Macip i desvetllar els misteris que 
ens deixaren mig amagats.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 13 de setembre 
2013. Preu: 13 euros.

21 de setembre
dissabte

Sota el signe
de Saturn
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Després de poques batalles i moltes maniobres, un 
rei vingut del nord, “el més bell home del món”, va 
anunciar la gran novetat: “Fem-vos saber que nostra 
és València!”. Una persistent il·lusió, un vell somni, 
s’acomplia: posseir “la millor terra e la més bella del 
món”.  Balánsiya, en la ment del Conqueridor, estava 
destinada a ser la capital d’un nou Estat europeu.

Era el 28 de setembre de 1238. Pleé de goig el 
nostre arquebisbe primat de Tarragona beneí el naixe-
ment d’una nació: “Açò és obra de Déu!”. En senyal 
de rendició “enviam dir que metessen nostra senyera 
en la torre que ara és del Temple”. El propi Jaume I 
acudí, emocionat, a la vora del riu a contemplar com 
desplegaven l’oriflama del Penó de la Conquesta, la 
seua reial senyera: “e quan vérem nostra senyera da-
munt la torre, descavalcàrem del cavall, e endreçant-
nos vers orient, ploràrem de nostres ulls e besàrem la 
terra”. A. LL.

ITINERARI...

A les 10 hores del mati ens concentrarem a la porta 
del Museu de Belles Arts per a tocar el lloc sagrat on 
Jaume I besà la terra valenciana. Des d’ací caminarem 
al lloc on onejà per primera volta la nostra Senyera. 
Recorrerem l’itinerari de la solemne entrada a Valèn-
cia de Jaume I el 9 d’octubre de 1238 per a consagrar 
com a catedral la mesquita major. Descobrirem els 
fonaments on s’assenten les nostres arrels. 

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.
Inscripcions a partir del 20 de setembre 2013. 
Preu: 12 euros.

28 de setembre
dissabte

E besam la terra...
LA VALÈNCIA DE JAUME I
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La conquesta de València, el naixement d’un nou 
estat a Europa fou el resultat d’una croada. Encara 
podem perseguir les pistes dels cavalls i olorar la 
pols de les seues cavalcades. Templers, hospitalers 
i tota classe de cavallers foren premiats amb ca-
ses i horts a la ciutat en pagament del seus ser-
veis. L’aventura serà anar descobrint les petjades 
de 1238 o assistir, pràcticament en directe, a una 
cruel batalla o coneixerem el rostre de Jaume... 
Reviurem els dies que els croats volien fer bretxa 
en les muralles musulmanes de Balansyia, mentre 
observarem un mapa celeste de fa més 700 anys i 
veurem les cares, aturades en el temps, dels nostres 
avantpassats...

ITINERARI...

Ens concentrarem a les 10 del mati front a l’hotel 
Astòria, a la Plaça de Rodrigo Botet, on estava la 
Capella de Sant Jordi i la caserna dels Ballesters del 
Centenar de la Ploma. 

Caminarem fins a les seus de les antigues ordres 
militars com els hospitalers i els templers per a, 
passant per l’estàtua del Conqueridor Jaume I, arri-
bar a la Seu de València.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 11 d’octubre 2013. 
Preu: 13 euros.

19 d’octubre
dissabte

Els Senyors 
de la Guerra
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És per a enlluernar-se amb edificis i biografies fasci-
nants, per a quedar-se perplexos amb edificis que dig-
nifiquen València, com un dels més impressionants del 
món, que ens retorna el record dels rajos del Sol rebo-
tant en milions de fils de seda, la producció que donà 
internacionalitat al País Valencià, que hi s’exhibien: la 
Llotja dels Mercaders, declarada Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO el 5 de desembre de 1996: 
«It is a masterpiece of late Gothic architecture. The 
grandiose Sala de Contratación (Contract or Trading 
Hall), in particular, illustrates the power and wealth 
of a major Mediterranean mercantile city in the 15th 
and 16th centuries. [...] the site is of outstanding uni-
versal value as it is a wholly exceptional example of a 
secular building in late Gothic style, which dramatica-
lly illustrates the power and wealth of one of the great 
Mediterranean mercantile cities.» 

ITINERARI...

A les 10 hores ens concentrarem davant del Col·legi 
Major de la Seda, al carrer Hospital. Passejarem el Ba-
rri on habitaven i treballaven els velluters valencians. 
Visitarem un convent transcendental en la història de 
la ciutat de València per a acabar descobrint els molts 
secrets de la Llotja del Mercaders, un dels més reexits 
monuments del gòtic civil, declarat l’any 1996 per la 
UNESCO Patrimoni de la Humanitat.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 18 d’octubre 2013. 
Preu: 13 euros.

26 d’octubre
dissabte

La teranyina de seda
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Els cementeris concentren el culte a la mort i són 
llocs de records. Però, també concentren antropolo-
gia, història i art. 

El Cementeri General de València, a més de les 
tombes de personatges il·lustres (Llombart, Sorolla, 
Blasco Ibáñez, Benlliure, Sanchis Guarner,etc.) és 
també un espai farcit de destacades obres arqui-
tectòniques i escultòriques, que manifesten els di-
ferents temps i estils. Un autèntic museu, el Museu 
del Silenci, més ornat que mai el dia de la festa de 
les Ànimes, d’origen mil·lenari.

ITINERARI...

A les 10 hores del matí ens concentrarem a la 
porta principal del Cementeri General per a recórrer 
el Cementeri Civil i la zona més antiga del General, 
des del carrer central, on trobarem tombes de més 
de dos-cents anys amb gran valor artístic, històric i 
popular i els sepulcres particulars amb les cendres 
dels grans personatges i famílies valencianes o els 
panteons col·lectius que recorden grans esdeveni-
ments de la ciutat. 

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 25 d’octubre 2013. 
Preu: 13 euros.

2 de novembre
dissabte

Viatge al 
més enllà
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Un viatge per cossos nus, descalços i sense roba. 
N’hi ha de tots els temps, de totes les classes. No 
porten roba ni capell, però, posseeixen una història, 
moltes vegades, original, sorprenent. 

Un personatge anònim arropat per una muntanya, 
un Crist a penes vestit, una santa amb els pits molt 
poc eròtics, una estàtua romana que està com desper-
tant-se d’un somni sense temps...

ITINERARI...

A les 10 hores ens concentrarem a la porta del Mu-
seu de Belles Arts. Visitarem els nus més insignes de 
la nostra història de l’art. Passejarem la ciutat per a 
descobrir relleus i escultures de personatges sense 
roba en monuments com el de Teodor Llorente o en 
edificis del modernisme o en imatges com sants crists 
grossos.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 1 de novembre 2013. 
Preu: 13 euros.

9 de novembre
dissabte

Nus, descalços 
i sense roba, 
sense capell
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No només al Bioparc. De lleons -i lleones!- en te-
nim fins a la sopa, en podem trobar inclús entre 
els fideus. N’hi ha de totes les èpoques, i en llocs 
paradisíacs, en indrets difícils de trobar, en jardins, 
cases, finestres, portes...pels carrers, més o menys, 
solts...

Una lleona amb més de 2300 anys? Sí, i un lleó 
que està patint molt perquè un tipus més animal 
que Samsó li està fent obrir la boca més del que 
manen les normes de bona conducta. I, no digam 
res dels grans lleons de sant Jerònim, el velluter, o 
de sant Marc, l’evangelista.

ITINERARI...

Ens concentrarem a les 10 hores al Jardins de 
Montfort, vora l’Albereda. Passarem pel Museu de 
Belles Arts per a veure lleons celebres i passejarem 
fins el Col.legi d’Art Major de la Seda per tractar de 
visitar el lleó de sant Jeròni. 

Acabarem en la plaça del Mercat, acreditada en 
bons, grans i prestigiosos lleons.

Ens acompanyarà Vicent Moreno, escriptor i productor 
d’audiovisual. Inscripcions a partir del 8 de novembre 2013. 
Preu: 13 euros.

16 de novembre
dissabte

Lleones 
i lleons
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La mare terra i la mare aigua dibuixaren els con-
torns d’una petita illa, que esdevindria península i, 
allí, amb l’ajuda del pare riu sembraren una ciutat 
de reduïdes dimensions, que arribaria a ser ben gran. 
Entre marjals i fangars nasqué un poblet batejat com 
Valentia, un bell nom que en llatí significa “vigoria”, 
“fortalesa”, “bon auguri”. 

Un nom que reberen diverses poblacions de l’Imperi 
Romà, fundades per  jubilats de les legions de l’eterna 
Roma. Era l’any 138 abans de Crist, el 616 “ab urbe 
condita”. A.LL.

ITINERARI...

Ens reunirem a les 10 hores del matí davant de la 
Parròquia de Santa Mònica, a la plaça de santa Mòni-
ca, nº 1, a l’inici del carrer de Sagunt. Junts tractarem 
de dur a terme l’aventura de descobrir el que hi ha de 
les arrels fundacionals de València sota l’asfalt i les 
lloses del terra. 

Començarem el recorregut per damunt de les restes 
de la calçada romana i pel llocs on va estar el primitiu 
port, els banys, els temples, l’administració municipal 
o el fòrum per a acabar visitant les excavacions sote-
rrànies del Museu de l’Almoina.

Ens acompanyarà Alfons Llorenç, periodista i escriptor.
Inscripcions a partir del 15 de novembre 2013. 
Preu: 13 euros.

23 de novembre
dissabte

Sota l’asfalt,  
la valentia romana
UN VIATGE D’ARQUEÒLEG 
A LES ARRELS DE VALÈNCIA
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