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Hola! Ací tens el 46 número de la revista 
Benimaclet Entra. 

Per a aquesta ocasió hem volgut proposar 
a escriptores i escriptors del barri el se-
güent repte: escriure un relat ambientat 
en Benimaclet, en l’estiu i on, a més, 
apareguera aquesta revista. La trobaràs 
en un calaix, en el vàter o al costat d’un 
café. Servirà per a enamorar-se, per a tro-
bar-se o senzillament com a eina de lluita. 

Tant si formeu part de la resistència esti-
uenca benimacletera o si per contra acon-
seguiu escapar d’ella, esperem que gaudiu 
d’aquest homenatge al nostre barri.

D’altra banda, amb tristesa aquesta pu-
blicació s’acomiada de manera indefi-
nida. Ens veiem obligats a buscar altres 
formes de finançament per a la supervi-
vència d’aquest projecte. Esperem poder 
comptar amb la vostra ajuda i tornar al 
més aviat possible. Espereu notícies a se-
tembre! Gràcies pel temps compartit.

Julia, Sven i Manuel

benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra
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Les coses que mai et vaig dir
Víctor Aguado

Vaig detectar el cant de fulla 
perfectament doblegat que 
em marcava una jam session 
en un lloc del qual mai havia 
sentit parlar. Era per demà i jo 
volia pensar en la casualitat

Mai t’he dit que vaig ser ingenu. Una perso-
na amb prejudicis que jugava a ser progres-
sista. Un home construït a partir de tòpics i 
símbols. Un personatge que creia saber com 
funcionava el món i com havia de ser el seu 
paper. Mai t’he dit que aquesta nit va canviar 
la meua perspectiva. No sé ni com ni per què.

Era una nit de juny, l’aire pesava, i jo em co-
lava en un dels llocs més reaccionaris de la 
ciutat disfressat del que vaig deixar de ser. 
Feia olor de suor i d’anís, la llum del neó par-
pellejava intensament, i la vibració del bafle 
penetrava en tots els porus de la meua pell. 
La gent m’observava mentre amb un tovalló 
netejava la barra del bar. Mai t’he dit l’estú-
pid que he pogut arribar a ser.

Vares arribar, amb una innocència que m’ha 
costat anys d’assimilar, i em vares pregun-
tar que feia aquí. Creies conéixer-me i jo 
m’obstinava a desmentir-ho, tu i jo no po-
díem tenir cap vincle en comú. Jo estava allí 
per una simple equivocació.

Tu, cabota, ho vas intentar fins que arribarem 
a aquell vincle en comú. Sembla que jo havia 
estudiat amb els teus amics, que passàvem les 
nits en els mateixos locals i fins i tot havíem 
participat en projectes conjunts. Supose que 
els meus perjudicis t’havien fet invisible, 
supose que mai t’hagués buscat, però em des-
crivies com si em conegueres millor que jo. 
Mai et vaig dir que vaig notar un click, una 
nosequé intern que em convidava a acompa-
nyar-te, per una nit o per a una vida.

Vaig despertar entre llençols suats i tu ja no 
estaves, havies marxat sense dir res. Havia si-
gut La Nit, i encara amb la teua absència, em 
despertava feliç. Alguna cosa havia canviat i 
podia palpar-ho al pesat ambient.

Tu semblaves saber molt de mi, però jo no 
recordava ni el teu nom. No hi havia forma 
trobar-te, i la veritat és que tampoc pensa-
va buscar-te. Vaig assumir la fugacitat de la 
nostra generació, l’individualisme cognitiu i 
el neguit, des de la felicitat del que torna a 
sentir bategar el seu cor.

Quan em vestia vaig notar alguna cosa en 
la butxaca posterior dels pantalons de la nit 
anterior. Una publicació en paper que aglu-
tinava la programació cultural d’un barri que 
desconeixia. Vaig detectar el cant de fulla 
perfectament doblegat que em marcava 
una jam session en un lloc del qual mai havia 
sentit parlar. Era per a demà i jo volia pensar 
en la casualitat. Mai et vaig dir que m’ho vaig 
prendre com un colonialista que marxava a 
terreny hostil, però allí vaig decidir anar.

Em vaig asseure en una taula de la Gramola, 
mentre un gat envoltava les meues cames. 
Vaig preguntar per tu fins que una cambrera 
em va donar el teu contacte i vaig escriure: 
-Què pot fer un xic com jo, en un barri 
com aquest?-. Tu em vares contestar que es-
perara, vas entrar per la porta i em convidares 
a asseure’m amb els teus amics, els 3 editàveu 
la revista que havia servit de ganxo.

Van passar les nits, els dies, i jo em suma-
va a totes les teues aventures. Passejàvem 
per l’horta i mentre jo et parlava dels meus 
nostàlgics orígens, tu m’explicaves la impor-
tància de la seua conservació, la lluita d’un 
poble que s’aixecava per a impedir la seua 
destrucció.

El carrer Murta era el nostre lloc, i les nits 
acabaven en el Glop. Mai t’he dit que encara 
recorde el moment exacte en el qual em vaig 
adonar que els nostres mons, tan diferents, 
eren coetanis i s’acostaven a passos engegan-
tits. 

Les teues paraules omplien el meu cap i el teu 
coneixement el meu cor. M’estaves oferint 
les claus d’un món nou, lliure i enriquidor. 
Vaig aprendre que existeixen tants models 
de família com persones, i que jutjar per la 
portada no era més que una barrera cap a la 
meua evolució. Vaig aprendre a voler-me, a 
voler i voler bé, deixar anar amarres i recollir 
veles. Podia ser qui volgués ser.

M’he enfrontat als meus principis, i m’he 
preguntat qui vull ser. Una invitació a trobar 
l’equilibri entre les diferents versions d’una 
persona tancada en un paper. Mai t’he dit 
que ha estat l’etapa més dura que he viscut, 
però la més feliç també.

He aprés sobre el respecte, la confiança i 
el perdó. M’he deixat portar per camins 
alternatius, i he descobert coses que mai 
reconeixeré. A vegades pense que el viatge ha 
acabat, però llavors apareixes amb una cosa 
nova que aprendre.

Mai t’ho he dit, però t’agrairé eternament 
que em convidares a reaprendre. Gràcies 
Benimaclet.
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Laia era una xica com qual-
sevol altra, però amb una 
peculiaritat que la feia única i 
especial: el somriure. Tenia el 
somriure més bonic de totes 
les xiques que hi vaig conèixer 

“Vull riure i gaudir-te, per po-
der viure el teu somriure, sen-
se imposicions sistemàtiques 
ni cursos a mitjan acabar amb 
tota una vida per davant”

Un dimecres qualsevol, Laia va eixir 
a fer una volta pel barri. Un barri que 
l’havia vista créixer, amb tot el que això 
comportava. On havia passat la seua in-
fantesa als carrers amples i tranquils amb 
les seues amigues. On havia après a es-
criure i s’havia llicenciat en diverses filo-
logies. On havia descobert que l’amor 
és la cosa més bonica i preciosa; i que 
no podia fer-se vella sense fer-se gran, 
però tampoc gran sense créixer.  

I, així, continuava vivint i descobrint Va-
lència, una València on, amb els 26 anys 
de Laia, mancava llibertat i alegria. Una 

ciutat que ella estimava i rebutjava alho-
ra, però sempre ha respectat. La València 
que Laia coneixia era plural i desprenia 
valors en cada cantonada de cada car-
rer. A més, hi havia un nucli de respecte 
i de tolerància que feia goig i la feia aban-
donar el seu barri i perdre’s amb aquells 

poetes de la nit que fan que parlen les pa-
rets a la València de Blanquita i Estellés.

Laia era una xica com qualsevol altra, 
però amb una peculiaritat que la feia úni-
ca i especial: el somriure. Això! Tenia el 
somriure, possiblement, més bonic de 
totes les xiques que hi vaig conèixer a 
la universitat. Ella era qui em feia som-
riure cada matí i feia que quan acabaven 
les classes sols desitjara que començara un 
nou dia. Encara recorde quan va entrar a 
primer de carrera: 

- Bon dia! Em dic Laia, m’agrada riure, 
viure i somriure. La resta tot són impo-
sicions del sistema. Com aquest curs que 
comencem hui. Encantada! 

Amb eixes paraules em vaig enamorar 
i vaig prometre’m que escriuria un po-
ema amb allò que va dir, i perquè mai 
se m’oblidara li ho vaig dir al meu amic 
Ferran. Qui després es faria molt amic de 
Laia durant el curs. Res del que ens passa 
no és casual ni banal, jo no l’havia inven-
tada ni imaginada, ella existia i tenia les 
idees claríssimes, i això m’encisava fins al 
punt que anhelava cantar-li i contar-li 
unes paraules d’amor senzilles i ten-
dres fins que deixara de somiar les seues 
paraules i haver d’esperar sense saber on 
dorm.  

Un dimecres qualsevol, ja cursant tercer 
de carrera, anava jo pel barri que m’havia 
adoptat. Un barri on vaig trobar el meu 
lloc: Benimaclet. On vaig fer família i 
amistats molt valuoses. On vaig retro-
bar-m’hi amb mi mitjançant la poesia 
i les arts. On eixir al carrer era eixir a 
viure i compartir la vida i, sobretot, 
lluitar per ella. Passejant per la plaça de 
Beni vaig veure una xica que semblava 
una ànima en pena, però així i tot des-
prenia alguna llum especial. Em resultava 
familiar, però no vaig saber identificar-la, 
ja que es trobava capficada en una mena 
de diari o llibret menudet, i això no em 
deixava veure-li la cara. Em vaig allunyar 
cavil·losa i no parava de pensar en ella. 
Aleshores, no preguntes per què, em va 
vindre a la memòria Laia, una excompa-
nya de primer de carrera de la qual em 
vaig enamorar i, dos anys després, no en 
sé res. Una estranya sensació m’omple tot 
el cos i el cor. Decidisc entrar a La Murta 
a fer un vermut. Cau la revista Benima-
clet Entra. L’òbric i trobe una nota en un 
tovalló:

“Vull riure i gaudir-te, per poder viure 
el teu somriure, sense imposicions sis-
temàtiques ni cursos a mitjan acabar 
amb tota una vida per davant. Encan-
tada jo de saber-te. I gràcies a tu per 
contar-me que m’estimes. Plaça de 
Beni, 18 h” 

L’ànima en pena ja brillava, i Laia estava 
preciosa. El rellotge marcava 17:55 h. 

Ja no era un dimecres qualsevol.

Fent camí
Sénia Mulayali
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Desitjar-te bon dia
Clara Moltó Gisbert

Ella i jo creuem unes paraules, 
paraules amb l’estima que es 
tenen les persones que com-
parteixen son i dilema laboral

Hi ha molta saviesa al seu 
somriure i mai s’escriurà so-
bre els seus ensenyaments, ni 
tan sols als sobres de sucre

Són les 7 a.m. i em decideix a passejar el 
meu gos abans d’anar a la feina. Hi ha una 
llum espectacular que travessa el carrer. 
Respire com ho fan als anuncis la gent 
relaxada i sent la rosada als arbres, s’olora 
tímidament a terra i a mar. El segon pense 
que són il·lusions i la veritat és que fa més 
olor d’abonament que a mar. Coses de 
viure prop de l’horta, no em queixe, la ve-
ritat és que m’estime molt l’abonament.

Al carrer hi ha molt poca gent. Tan poca 
que em dóna per pensar que aquest no 
és un barri obrer, d’aquests que matinen 
molt. Mentre camine pense en la noctur-
nitat del barri i en com aquesta desenvolu-

pa la cultura o si està arrasant-la. Tot està 
tancat excepte els forns, la tenda de Mai-
te i Javi i algun bar amb més olor a anís 
que a café. Poc deu faltar perquè entren 
a treballar les tres Nati i deixen el barri 
impol·lut de la nit passada, les tres amb 
els seus carros desfilant cap a la batalla 
enfront del fem. Cigarret per ací, paperet 
per allà, un fileret de merda oblidada per 
la desídia.

Al carrer només hi ha algunes persones 
que com jo trauen als gossos o estudiants 
esgotades que van camí a la biblioteca. 
Fresco fa les seues coses. A la meua bossa 
només porte la BE, així que busque al meu 
voltant fins que trobe un paper d’aquests 
que diu: Pepe compra casa ¡Urgente! És una 
delícia combatre els excrements i l’espe-
culació alhora. En tornar a casa, la trobe 
a Ella, sempre Ella en una finca o altra dels 
carrers propers al meu, ara a la meua es-
cala, treballant abans que desperte la gent 
netejant de dalt a baix les escales. Sempre, 
Ella i jo, creuem unes paraules, parau-
les que parlen de feina, de conciliació, 
d’esgotament, paraules amb l’estima 
que es tenen les persones que compar-
teixen son i dilema laboral. M’estime 
molt l’olor d’allò que utilitza per a netejar. 
L’escala està brillant i li demane disculpes 
per passar per sobre el pis banyat, dues ve-
gades, perquè entre a deixar al pelut i surt 
a treballar. Ella riu. Riu mentre neteja a les 
7 de la matinada. Cigarret per ací, paperet 
per allà, un fileret de merda oblidada per 
la desídia.

Hi ha molta saviesa al seu somriure i mai 
s’escriurà sobre els seus ensenyaments, 
ni tan sols als sobres de sucre. Riu per-
què sap que em fan també olor les mans 
a lleixiu. M’agradaria tenir temps per 
seure una estona amb Ella, en eixa calma 
matinal. Voldria saber quines coses pensa 

Voldria dir-li també que quan 
netege, sent com si netejara 
part d’aquest món i quan ser-
visc... La veritat és que amb 
el café a les persones se li pot 
tocar l’ànima

mentre renta cada escaló de cada finca, 
les històries que tindrà, i sobretot que fa 
fora del temps de les escales. M’agradaria 
contar-li que faig l’intent d’escriure, i que 
moltes coses les pense i desenvolupe men-
tre faig cafés, netege taules... Cigarret per 
ací, paperet per allà, un fileret de merda 
oblidada per la desídia.

Voldria contar-li que odie el filet dels so-
bres del te ben enrotllats a la maneta de 
les tasses, tant com m’imagine que ella 
detesta la publicitat reballada per fora de 
les bústies al costat d’una paperera buida. 
Preguntar-li que pensaran les Nati de tot 
açò, dels cigarrets i de la merda... Però 
voldria dir-li també que quan netege, 
sent com si netejara part d’aquest món 
i quan servisc... La veritat és que amb el 
café a les persones se li pot tocar l’àni-
ma. M’estimaria molt preparar un café per 
a les quatre. M’agradaria saber que sent 
Ella rentant per a la resta. Infeliçment, 
no s’atura el dia, no hi ha temps perquè 
el món interactue, ja tenim les hores al 
damunt. El temps s’ha convertit en un 
voyeur de vides a càmera ràpida. Com 
sempre passe amb la meua bicicleta, men-
tre li desitge de tot cor, enyorant el seu 
pensament per aquest segle, que tinga un 
bon dia i de moment res més.
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La lectora
Raquel Ricart

Des de la mort del seu home, 
des que podia gastar-se els 
diners com volia, es permetia 
de comprar-se un llibre al mes

Com a bona lectora de novel-
la negra, l’afer de la maleta 
la tingué entretinguda bona 
cosa de temps

El darrer número de la revisteta Benima-
clet Entra el va agafar en el casino, en el 
CIM, allà on el seu marit havia anat 
cada dia de Déu a jugar la partida en 
acabar de dinar. Fins que s’havia mort. 
Llavors començà a anar ella. No a jugar 
a cartes, solament als concerts de la ban-
da. Li agradava anar d’hora, abans que 
disposassen les cadires per al públic. Lla-
vors intentava endevinar en quina taula 
d’aquelles s’asseia d’habitud el seu Vi-
cent, en quin punt exacte d’aquell local 
havia començat a trobar-se malament, a 
notar que el cor no es compassava, que es 
fonia, que una angúnia fonda el feia sentir 
marejat.

Era de llegir molt, ella. Tot el que li 
queia a les mans. Durant anys, mentre 
el seu Vicent havia viscut, això havia es-
tat poc: les novel·les d’Agatha Christie 
que havia heretat d’una tia fadrina, els 
al·leluies de l’església i els prospectes de 
les medecines. Ara, per contra, des de la 
mort del seu home, des que podia gas-
tar-se els diners com volia, es permetia de 
comprar-se un llibre al mes. De primeres 
havia completat la biblioteca d’Agatha 

Christie, però després s’havia aficionat 
a lectures més fortes: novel·la negra, en 
deien. Com a bona lectora del gènere, 
l’afer de la maleta la tingué entretingu-
da bona cosa de temps. La maleta l’havia 
trobada un que passejava el gos per una 
rasa que abans havia estat un camp de 
flors. Llàstima no tenir gos i haver-lo de 
passejar i haver-la trobat ella, la maleta. 
S’hauria hagut de relacionar amb els ho-
mes que vingueren, tots vestits de blanc 
com en la sèrie del CSI, que ella seguia 
religiosament. Però tot i amb gos, mentre 
els mirava aquella nit de la vorera estant, 
tampoc no hauria pogut passejar-lo per la 
rasa, perquè ella, quan eixia de casa, anava 
sempre amb el carro d’anar a comprar. Ja 
ho sabia, que a la llarga s’hauria de com-
prar uns caminadors d’aquells, però ara 
encara es podia permetre dissimular que 
no podia caminar sense ajuda, que li feia 
por caure, que les cames li feien figa de 
tant en tant. I és clar, amb el carro s’havia 
de conformar amb els parcs asfaltats i amb 
les voreres. 

Dins la maleta hi havia el cadàver d’un 
home i això la féu contenta. Bé, és una 
manera de parlar. La cosa és que estava 
farta que els cadàvers sempre foren de 
dones, en les novel·les i en les sèries i per 
això que, en la vida real, en el seu barri 
de tota la vida, Benimaclet, el cos tro-
bat dins la maleta fos el d’un home li va 

Dins la maleta hi havia el 
cadàver d’un home i això la féu 
contenta. En Benimaclet, que 
el cos trobat fos el d’un home 
li va semblar que restablia els 
desequilibris literaris

semblar que restablia els desequilibris 
literaris.

En tornar a casa després del concert de la 
banda, va llegir la revisteta, que era més 
entretinguda de bon tros que els al·leluies. 
Hi havia sobretot una secció que la feia 
somniar: la dels personatges. Entrevista-
ven persones del barri. Gent que escrivia, 
o que dibuixava, o que s’havia significat 
per alguna cosa. Ella, per contra, no s’ha-
via significat mai. I ja li anava bé, així, però 
de poder fer-ho, li hauria encantat que li 
fessen una entrevista per poder contar 
la seua història, la vida miserable que 
havia menat fins que un dia va dir prou 
i llegir la va salvar d’aquella mala bèstia 
que era el seu Vicent. La idea li vingué a 
poc a poc, amb la lectura atenta d’aquells 
prospectes que parlaven de la posologia i 
dels efectes secundaris. Després les mans 
van anar totes soles al morter i la polseta 
blanca es diluïa cada nit en aquell got de 
llet calenta que el seu Vicent es prenia re-
ligiosament abans d’anar a dormir.

Sí, a voltes, mentre passejava amb el car-
ro, vorera amunt, vorera avall, somnia-
va que era la protagonista del número 
d’estiu d’aquella revisteta. Perquè era a 
l’estiu quan feia anys que el seu Vicent, 
com deien en les novel·les, la va dinyar.
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Vaig eixir del pis per caminar 
cap al descampat pres per les 
males herbes. Carregava una 
motxilla plena de pots de vidre 
de cigrons i llenties buits

Vaig regirar encuriosit entre 
els matolls per recol·lectar 
nous exemplars per la meua 
col·lecció

“No sé com se t’acut quedar-t’hi en 
estiu”. Benimaclet potser no és un destí 
massa exòtic per passar les vacances. Però, 
on he d’anar, jo? Amb prou feines m’arri-
ben els diners justos pel lloguer. Faig servir 
una màrfega al terra d’un traster i em re-
serven un prestatge a la nevera. Els hi pa-
gue cent cinquanta. Com vinc recomanat 
per uns amics es veu que no em van voler 
collar massa.

La llum del sol feridora d’agost em des-
pertà. Em vaig llevar amb el tot de pica-
des al cos, però el bany no estava lliure i 
vaig haver d’esperar uns vint minuts per 
poder-m’hi dutxar.

Les xinxes del llit són hematòfagues, i a 
les nits surten d’entre els plecs dels llen-
çols per xuclar-me la sang mentre dorm. 
Al seu carnet d’identitat taxonòmica posa 
que són artròpodes, insectes, pertanyents 
a l’ordre dels hemípters i a la família dels 
cimícids. Són famosos per la seua pecu-
liar manera de copular, la inseminació 
traumàtica, en la que el mascle perfora la 
femella amb el seu penis-punxó per injec-

tar-li l’esperma directament a la cavitat 
abdominal.

Quan quedà lliure per fi el lavabo m’hi 
vaig clavar sense dilacions. Em coïa tot el 
cos, me’l vaig rentar amb aigua freda, m’hi 
va alleujar.

Les ciutats s’esfilagarsen pels vorals. En 
l’extrem de Benimaclet on el perfil d’edi-
ficacions es trenca sobtadament, apareix 
una clariana, un descampat. Els veïns de 
les finques properes hi aparquen els cotxes, 
guardant un cert ordre, en filera. Els ma-
tolls hi creixen sense fre. Els bassals d’aigua 
de pluja són plens de larves d’insectes, fa 
ferum a pixats i a caguerades de gos. Un 
oasi ple de vida animal.

Vaig eixir del pis per caminar sense pres-
ses cap al descampat pres per les males 
herbes. Carregava una motxilla plena de 
pots de vidre de cigrons i llenties buits. 
Vaig regirar encuriosit entre els matolls per 
recol·lectar nous exemplars per la meua 
col·lecció. Lluny de ser una mostra d’ani-
mals rars, únics en el seu gènere, el que 
trobe habitualment és un grapat d’es-
carabats, algun saltamartí i uns cucs de 
bola d’allò més corrents. Els oniscideus, 
no són insectes, són uns crustacis isòpodes 
antiquíssims que respiren per brànquies. 
Uns animals humils i primitius que s’en-
rotllen sobre si mateixos si convé. Els vaig 
guardar als pots de vidre, i en arribar al pis 

Els meus companys de pis 
ho troben un costum ridícul. 
Creuen que no se’n justifica el 
sacrifici pel caprici de contem-
plar-los allà immòbils. Però 
tinc la sospita que m’ho diuen 
perquè els consideren vulgars

els vaig desar al meu racó del congelador. 
Més endavant prendré els individus un a 
un i amb unes agulles fines els disposaré 
sobre làmines fines de suro blanc, els hi 
acomodaré mentre es descongelen i per-
den la rigidesa. En assecar-se, quedaran 
paralitzats per sempre en aquella postura 
canònica pròpia de les col·leccions ento-
mològiques.

Els meus companys de pis ho troben 
un costum ridícul. Creuen que no se’n 
justifica el sacrifici pel caprici de con-
templar-los allà immòbils. Però tinc 
la sospita que m’ho diuen perquè els 
consideren vulgars. És la seua particular 
manera de catalogar la natura.

Ara sec a la tassa del bany, llegint el darrer 
exemplar del Benimaclet Entra i veient 
pel rabet de l’ull com de sota del cabàs 
de vímet on guardem apilotats els còmics 
i les revistes, aguaita el cap una modesta 
panderola, un magnífic exemplar de la 
malfamada Periplaneta americana. Jo me 
la mire encuriosit, provant d’endevinar la 
seua trajectòria erràtica. Però em sorprén 
amb un moviment inesperat. D’un bot es 
planta dempeus sobre la revista que prenc 
a les mans, em mira i em diu “no sé com 
hòsties se t’acut quedar-t’hi en estiu”.

Vulgar
Jordi Colonques
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El «New York Times» recomana 
València en comptes de Barcelona 
per fugir de la massificació
Nació Digital
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Escacs i mat
Juanjo García

Trampa? És una altra modalitat 
d’escacs. Pots moure les peces 
on vulgues, sempre que no te’n 
menges cap. No la coneixes? 

Tornà de la barra carregada d’un 
tauler d’escacs. Juguem, va dir, 
o tens por que et guanye? 

Vaig conèixer Gina a les acaballes 
d’agost, un dimecres de fa tres anys, cap 
al vint-i-tants. Amb l’excusa de prestar-li 
una guia de viatges, Cristina ens havia fet 
quedar, després de mesos de parlar-me 
d’ella en la seguretat que connectaríem.

Des del moment que intercanviarem 
missatges vaig reforçar el pressenti-
ment que trobar-nos seria una errada. 
O per ser exactes: que seria una errada 
que cometria. Equivocar-se aquella terce-
ra setmana d’agost, amb la ciutat buida i 
els amics de vacances, no pareixia un pla 
tan dolent si el comparàvem amb la resta 
d’opcions; que senzillament no existien.

Una de les excentricitats que em va fer 
pujar les alertes fou que Gina em diguera 
que ens reconeixeríem per dur la revista 
d’actes culturals del barri. En principi 
em va semblar divertida aquella clandes-
tinitat -cap de les dues teníem foto en el 
perfil de Telegram- i vaig acceptar sense 
caure en com de difícil seria trobar un 
exemplar de la revista en qüestió en ple 
agost. Al local de la cita vaig bussejar entre 
la pila de periòdics vells i vaig fer-me amb 

un número de maig. Ho recorde perquè 
em va resultar curiós repassar la cartelle-
ra i descobrir tots els actes que m’havia 
perdut, com si el fet de mudar-me fora 
de Benimaclet m’haguera convertit en un 
element aliè a aquell escenari.

Gina aparegué amb un quart d’hora de 
retard. Va riure en veure’m brandar la re-
vista, en un gest estúpid, perquè en aquell 
moment era l’única clienta del bar. Ella 
somreia i semblava invulnerable a la calor. 
Es va acostar com després vaig intuir que 
era: desimbolta, desordenada i tota una 
sèrie d’adjectius amb el mateix prefix. 
Un parell de besos de salutació, un gràcies 
per la guia, un vols una cervesa, i un Cris 
parla meravelles de tu. Quint o terç?

Tornà de la barra carregada d’un tauler 
d’escacs i semblà molesta quan li vaig 
oferir informació extra del viatge. Millor 
juguem, va dir, o tens por que et guanye? 
Vaig arronsar els muscles i vaig procedir 
a l’apertura: E4. Va respondre amb CF6 
i la resta de moviments fou una succes-
sió previsible: D4, E6, CC3, D5, CF3... 
Llavors va agafar una de les torres i la col-
locà, contra tota lògica possible, en C6, 
botant-se la línia de peons. Li vaig obser-
var que feia trampa. Per un moment es 
va emprenyar. Trampa? És una altra mo-
dalitat d’escacs, es defensà, pots moure 
les peces on vulgues, sempre que no te’n 

Quan només li quedà el rei vaig 
adonar-me que dintre d’aquella 
anarquia resultava impossible 
donar-li mat

menges cap. No la coneixes? Vaig riure-li 
la gràcia pensant que era un acudit. Ella 
va transitar del desconcert a la condescen-
dència. Per menjar peces s’han de seguir 
les regles originals, afegí. Vaig continuar 
el joc tractant d’entendre les noves possi-
bilitats de moviments: diagonals amb els 
cavalls, bots impossibles dels alfils, retira-
des dels peons... Tot i les seues flagrants 
irregularitats a poc a poc vaig aconseguir 
acabar amb la majoria de peces. Quan no-
més li quedà el rei vaig adonar-me que 
dintre d’aquella anarquia resultava im-
possible donar-li mat.

-Per això m’agrada jugar així -rigue-. 
Ningú és capaç de guanyar-me. Fem la 
revenja?

Entre partida i partida se’ns va fondre 
la vesprada. Després de la sisena cervesa 
digué que tenia alguna cosa per sopar al 
pis, que era dos carrers de la plaça. Vaig 
saber que la millor resposta era no, que 
ja tenia elements de judici suficients per a 
entendre que no em convenia. Abans que 
poguera obrir la boca, m’agafà de la mà i 
no me l’amollà fins que hagué de traure 
les claus al portal.

L’endemà al matí quan ens acomiadàrem 
les seues paraules pronunciaven adéu, 
però els seus ulls deien: escac i mat.
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El meu barri
Raquel Andrés

La mare no li deixa eixir a soles 
al carrer perquè està ple de 
cotxes i de desconeguts que 
regalen caramels per segrestar 
xiquetes i xiquets

Treu el cap per la finestra i 
només veu cotxes, algun arbret 
i una vella alqueria llunyana, 
solars buits de color grisenc i 
plens de grafitis 

“El meu barri. Es diu Benimaclet i...”. 
Allà es quedava, embussada. No volia es-
criure el mateix que la resta de xiquets i 
xiquetes de classe. Ara quasi tots estarien 
a la piscina, a la platja o al riu del poble, 
gaudint de l’estiu, i ja farien la redacció el 
dia d’abans de tornar a l’escola. Èlia estava 
tancada en casa perquè tots estaven fora, 
no té poble, la mare no li deixa eixir a 
soles al carrer perquè està ple de cotxes 
i de desconeguts que regalen caramels 
per segrestar xiquetes i els pares treballen 
tant que només se’n van de vacances dues 
setmanes, a mitjans d’agost. Viatjaran a un 
país del qual no recorda el nom, veuran 

moltes coses i viuran una experiència úni-
ca, diu la mare. Amb tot, no és l’experièn-
cia que ella vol.

Podria veure la televisió, o jugar amb el gos 
-ho fa sovint, però ara dorm amb la llen-
gua fora, pobret, fa massa calor-, o agafar 
la consola; però prefereix la lectura i l’es-

criptura perquè li permet volar allà on li 
agradaria estar fent la salvatge. Hui no se 
sent inspirada. Treu el cap per la finestra i 
només veu cotxes, algun arbret i una ve-
lla alqueria llunyana, solars buits de co-
lor grisenc i plens de grafitis -on la mare 
diu que estan els homes dolents- i el centre 
social on durant el curs fa les classes de ka-
rate. Poca vida, ara, en estiu. I el paisatge 
tampoc és el més bonic del món.

Èlia va néixer al barri de Pobles del Nord, 
això sí que ho sap bé, però el pare, que és 
arquitecte, i la mare, que és assessora de 
persones importants -dóna consells, com 
que no baixe al carrer per evitar la maldat 
en el món-, van aconseguir d’alguna ma-
nera bescanviar el pis antic pel nou a Beni-
maclet, que té gairebé la seua edat, 9 anys, 
perquè va arribar amb tot just sis mesos i 
encara feia olor de nou -això deien els pa-
res, ella no se’n recorda-.

Enfastidida, se’n va de passeig per la casa. 
El iaio està dormint en el sofà del saló amb 
una posició prou semblant a la del Nico, 
el gos. Un programa de telefem és el fil 
ambiental. Arriba a l’habitació dels pares. 
Mira l’armari de paret, l’únic que té pany 
i sempre està tancat. Però... ho està veient 
bé? És la clau! No cal dir que allà va: obre la 
porta i es troba caixes i caixes de paperassa. 
Que avorrit! Tant de secretisme per això?

Com era el barri abans? Horta 
al seu barri, a Benimaclet! Allà 
podia jugar, saltar séquies i 
compartir secrets amb els 
amics i amigues

Obre un calaix, algunes revistes. Potser són 
interessants. Benimaclet Entra, es diuen. 
El seu barri tenia una publicació pròpia? 
Novembre 2018. D’això fa... 15 anys! 
Comença a fullejar-la amb avidesa. Com 
era el barri abans? Les pàgines anaven do-
nant-li respostes. Horta, persones treba-
llant la terra. Una imatge recreava la seua 
casa abans de ser construïda! I envoltada 
d’un verd i d’uns parcs que no són reals 
-són els solars dels grafitis-. Parlaven “d’un 
disseny basat en el creixement i l’especu-
lació”. No sabia molt bé a què es referien, 
però a poc a poc va anar comprenent que 
allà on ella vivia, abans ho feien lletugues 
i animalets. Horta al seu barri, a Beni-
maclet! Allà podia jugar, saltar séquies i 
compartir secrets amb els amics i amigues, 
sense necessitat d’anar-se’n a cap poble; i 
de segur que la mare li hauria deixat eixir al 
carrer perquè allà no podia haver-hi mala 
gent amb caramels segrestant xiquetes.

Èlia va córrer cap a la seua habitació i, 
emocionada, va agafar el llapis i la llibreta. 
“El meu barri. Es diu Benimaclet i era 
un paradís...”. Ja no es va aturar. Una 
hora després allà estava, orgullosíssima del 
seu relat que era un exercici de memòria 
històrica del barri. Se sentia com una his-
toriadora important. A classe al·lucinaran. 
I ja veuràs aquesta nit quan se l’ensenye al 
pare i a la mare!
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Vacances!
Joan Canela i Helena Olcina

On has posat els banyadors? 
Has agafat el carregador del 
mòbil? On tens les sabates?

– On has posat els banyadors? Has agafat 
el carregador del mòbil? Que no se t’oblide 
que sempre se’ns oblida! Poseu-vos les saba-
tes que ja marxem.

La mare corre amunt i avall del pis com un 
huracà amb les mans plenes de coses que va 
organitzant en muntonets mentre el pare es-
cura els bols de l’esmorzar.

– Saps si el vestit d’Aitana està net?

– Quin vestit?

– El blau amb floretes, el seu preferit.

– No sé de quin vestit em parles – respon ell 
amb les mans plenes de sabó. La mare posa 
cara contrariada i comença de nou el ritual 

de les voltes mentre repassa una intermina-
ble llista: flotador, unflador, ordinador, Au-
tan, llanterna, matalassos, llençols...

Aitana tombada al sofà, llegeix, mentre Neus 
pinta en terra enmig d’una escampada de re-
toladors – Si fa un segon éreu a taula! Voleu 
posar-vos les sabates d’una vegada!

– Però mare, si encara no hem fet la maleta...

– Doncs feu-la, després tot seran plors quan 
arribem al càmping i no tingues a Fu-fu i... 
– de sobte la seua mirada passa de la xiqueta 

que, ja desconnectada de la conversa, ha tor-
nat al llibre – al marit, que s’ha assegut a la 
taula amb una tassa de cafè i el mòbil. –Es 
pot saber què fas?

– Ja saps que sense un cafè no sóc persona. 
Per què no seus i te’n fas un?

– Un cafè? Tu creus que jo puc fer-me un 
cafè ara? Quan agafem tota la retenció qui es 
posa fet una mona? No ho recordes? Merda, 
per on anava, ara segur que ens deixem algu-
na cosa important.

– Està bé, no t’enfades, ara ens posem les 
piles i ho acabem en un segon. Va filles, feu-
vos la maleta i poseu-vos les sabates–. Les 
xiquetes, un poc a desgrat, van cap a l’ha-
bitació.

– Vaig a buscar el cotxe i l’acoste– diu el pare 
amb les claus a la mà. La mare li retorna una 
mirada d’odi. «Així que ara fuges, eh, rata 
covarda», però només és un pensament, 
obre els llavis i mormola: –Ben pensat.

– Xiqueteeeees! Ja esteu preparades?– Treu el 
cap per la cambra i les troba jugant amb els 
playmobils. Ha d’utilitzar tota la seua força 
de voluntat per a no tirar-los pel cap el fo-
gonet de càmping que té a les mans. Sent el 
clàxon del cotxe.

– Escolteu, el cotxe! Poseu-vos les sabates i 
marxem.

– Jaaaaa???– respon Neus –però zi la zupe-
rorina encara no ha aconzeguit trobar el 
trezooooor...

– Posa’t les sabates o et quedes a casa!

Baixa les escales carregada amb dues mot-
xilles, tres bosses, un matalàs unflable sota 
el braç i a la mà la tablet per entretenir-les 

durant el viatge. El marit fulleja un Beni-
maclet Entra al seient del conductor. – Què 
collons fas?

– Esperar-vos

– I ho he de baixar tot jo?

– Noooo, és clar, vinc amb tu.

Tornen a carregar, ja el darrer viatge. – Mar-
xeeeem!

– Un moment– diu Aitana– No trobe a Fu-
fu... No puc marxar sense Fu-fu!!!– explica 
mentre plora com si se li haguera mort la 
iaia.

– I Neus? Neus! Les sabates! On tens les sa-
bates?

– No ho zé, no lez trobe –explica la menuda 
mentre dóna voltes sense sentit pel menja-
dor...

Ha costat, però per sort les hores dedica-
des al tetris fan el seu paper i el pare ha 
aconseguit encabir tots els embalums al cot-
xe, les xiquetes lligades, la tablet a punt –Vull 
aiguaaaaa!!!– Merda l’aigua. Puge a buscar-la 
i de pas tanque el gas. Baixa i s’acosta a llen-
çar el fem –Portes l’aiguaaaa!!!– Està tot ama-
rat de suor, però ja ha aconseguit posar-se al 
volant i engegar el cotxe. Posa l’aire al màxim 
i arrenca. Arriba al primer semàfor d’Emili 
Baró i sona el telèfon –i la mami?–Merda, 
on s’ha quedat? El telèfon continua sonant, 
aprofita el roig i mira qui és: però si és ella. 
On collons està? Despenja.

– Mira, saps què? Passeu-ho molt bé, jo crec 
que preferisc quedar-me...

Pip pip pip
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Com si fos avui
Josep M. Beltran

En sentir això M. no va poder 
més i mentre un núvol feia niu 
al seu cap, va sentir com les 
cames li feien figa i va caure a 
terra inconscient

Com cada dia a M. el va despertar el cant 
dels ocells, car vivia a tocar de l’horta. Len-
tament es va aixecar del llit amb el propòsit de 
fer un cafè per encetar el dia. Va sortir al balcó, 
des del qual es  veia un tros de la serra Calde-
rona, i allà assegut va prendre el cafè. Eren, 
si fa no fa, dos quarts de vuit i aviat comen-
çaria el soroll de les màquines que operaven 
al carrer. Pensà que això era l’avís d’aquella 
ombra que planava sobre aquell antic poble 
esdevingut número: 46020. Era 23 de juny, 
la nit de Sant Joan, data assenyalada en la seua 
vida i la d’aquell poble. Va comprovar que ana-
va curt de tabac, hi hauria de sortir, doncs, a 
comprar. En eixir al carrer va pensar “Mmm, 
sembla que l’estiu ve fresc, agafaré una rebeca”. 
Certament feia una temperatura no habitual 
per aquelles dates de l’any. 

Va caminar cap al parc on era l’estanc. Abans, 
però, faria una parada al bar per prendre un 
“bombó”. En entrar va veure sobre el taulell un 
grapat d’exemplars de la revista BE, revista que 
reflecteix l’activitat cultural d’aquell antic po-
ble. Va seure a la terrassa per fullejar-la i fruir 
del cafè. Com sempre, va trobar les seues ve-
ïnes contant les seues petites/grans històries 
reflectides al paper. Després va seguir el seu 
camí i en creuar les vies del tram, li van venir 
al cap els temps antics, ja feia més de trenta 
anys que pul·lulava pels carrers d’aquell lloc 
del món. Mentre les creuava pensava que, una 
vegada, van ser la frontera que separava ciutat i 
poble, quan als Carnestoltes i com cada any es 
reivindicava el “Califat Independent de Beni-
maclet”, a hores d’ara, aquesta festa continua 
com una voluntat d’ésser allò que som. Just 

abans de traspassar les vies del tot, un som-
riure se li va dibuixar als llavis. Havia recordat 
que fins i tot havien imprès, en aquells temps 
llunyans, un passaport des del Col·lectiu “El 
Califat”. També van crear “Ràdio Califat”, una 
ràdio lliure de les moltes que hi havia al país. 
Tres vegades van haver de canviar de seu fins 
que el Governador Civil va donar l’ordre de 
precintar-la.  

Fent via, va arribar a l’estanc. Quan va sortir va 
sentir una bafarada calenta que li va cremar el 
rostre i un calfred li va pujar esquena amunt. 
Es va llevar la rebeca i tres passos després va 
encetar el paquet de tabac. Fumava mentre 
sentia que la suor rajava del front. Amb una 
certa sensació de mareig veia la gent passar ves-
tida amb el mínim de roba possible... Havia 
de posar la llibreta d’estalvis al dia. Per sort 
hi havia una oficina a prop. Amb pas lent i 
amb la sensació que la roba se li enganxava al 
cos per la suor, va atansar-s’hi. En entrar l’aire 
condicionat li va glaçar el cos, i una desagra-
dable sensació s’apoderà d’ell. Va treure tan rà-
pidament com va poder la llibreta, volia sortir 
com abans millor d’aquell lloc. Sortosament 
l’operació no va trigar gaire i va poder eixir 
aviat d’aquell infern de gel per endinsar-se 
en un avern de foc. Va fer cap a una orxateria  
que era justament al costat de l’estanc amb el 
desig de prendre un refrigeri i poder consultar 
la llibreta amb tranquil·litat. El va sobtar que 
l’estanc, on feia molt poc havia comprat, no 
sols estigués tancat, sinó que en la persiana 
hi hagués enganxat un cartell on posava “Es 
traspassa” i un número de telèfon. També 
l’orxateria estava tancada. 

Allò el va desconcertar i va seure en un banc 
del parc una mica atarantat. Va comprovar que 
a la llibreta d’estalvis havia enregistrat un rebut 
mensual que li constava que havia pagat feia 
no res. Va anar un altre cop a l’oficina bancària 
per reclamar. Allà, la persona que el va aten-
dre li va fer veure que, efectivament, ambdós 
pagaments eren correctes, doncs pertanyien a 
mesos successius, Juny i Juliol. Davant el seu 
rostre desencaixat, aquella persona li va mos-
trar el calendari. Sense més es va alçar i va 
sortir tan aviat com va poder i força esglaiat. 

Feia molta calor al carrer i a dins la tempera-
tura era, ara sí, més suportable, per això i per 
cercar certeses, entrà de nou al banc amb la 
intenció  de posar la maleïda llibreta en ordre. 
En fer-ho, de tants apunts com marcava, la 
llibreta es va exhaurir i va entrar per demanar 
una de nova. No hi havia, però, la persona 
que feia només uns minuts l’havia atès, i en 
el seu lloc hi havia una altra persona que en 
res s’assemblava a l’anterior. El va atendre 
i li va recomanar que posés la llibreta al dia 
més a sovint, car havia passat un any des de 
la darrera vegada que ho havia fet. En sentir 
això M. no va poder més i mentre un núvol 
feia niu al seu cap, va sentir com les cames 
li feien figa i va caure a terra inconscient. 
En obrir els ulls es va trobar a l’habitació d’un 
hospital, amb una ampolla de sèrum penjada 
d’una perxa i punxada al dors de la mà, la mà 
d’una persona d’edat molt avançada, es va mi-
rar amb horror la mà lliure, bessona de l’altra, 
que ara li tremolava, es va palpar la cara plena 
d’arrugues i va voler alçar-se sense poder-ho 
assolir, li mancava la força. Va mirar la tauleta 
a la seua esquerra a sobre de la qual no hi havia 
res. Va obrir un calaix i a dins, hi va descobrir 
un mirall. Tremolant es va enfrontar davant 
d’ell. El mirall li tornava una imatge que li re-
cordava un dels seus avantpassats. Tot i que, 
evidentment, la persona que el sostenia i la 
que contenia, eren la mateixa.    
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m
18:00 Pintura. Impartido por Conchi Rodriguez Vaquero Tantam 80€/ mes
18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 danza tribal I La Pina Submarina 26€
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€trim.

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m
9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
10:00 danza tribal La Pina Submarina 26€
10:00 Consulta de psicología y psicoterapia T.963890619 Movimiento psicologos 60€/sesión
11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m
9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
10:00 Consulta de psicología y psicoterapia T.963890619 Movimiento psicologos 60€/sesión
11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
18:00 Pilates Centre Mompó 40€/mes
18:00 Clases De Biodanza + Info: 603 770 197 Mara G. Fusionart 25€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes
19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes
20:30 Pilates (hasta el dia 15) A Contar Mentiras -
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Kundalini ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó 45€/mes
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€trim.

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m
9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/mes
10:00 Consulta de psicología y psicoterapia T.963890619 Movimiento psicologos 60€/sesión
10:00 KungFu, Bagua y Xingyi (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m

Dilluns

Dimarts

Dimecres
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Clases de Defensa Personal Femenina Tantam 35€/mes
18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Tandem dirigido de alemán e inglés Tantam
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m
9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:00 Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart 25€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Consulta de psicología y psicoterapia T.963890619 Movimiento psicologos 60€/sesión
10:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 20€/mes
11:00 Taller De Pintura - Mayores/60 años. 634755351 Fusionart 20€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:30 Taller De Pintura (Adultos) +Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes
17:00 talleres de guitarra con Lucho Roa y música Donyets 25€/mes
17:15 Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes
18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) La Pina Submarina 30€
19:40 Danza Tribal Vintage La Pina Submarina 26€

10:00 Inglés A2/B2 Campbell College
10:00 Danza Tribal Fusión  I La Pina Submarina 26€
11:00 Tribal Jam® La Pina Submarina 26€
11:30 Clases de Defensa Personal Femenina Tantam 35€/mes
12:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina Submarina 26€

17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 25€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 TriPop-A dance La Pina Submarina 26€
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes
19:30 Clases de Capoeira + Info: 651 832 671 (Miudo) Fusionart 30€/mes
19:30 Clases De Forró + Info: 643 653 203 (Mauro) Fusionart 20€/mes
20:00 Tribal Hard La Pina Submarina 26€
20:30 Pilates (hasta el dia 15) A Contar Mentiras -
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Ashtanga ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta ) Centre Mompó 30€/mes
20:30 Pilates (reserva la teua classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 40€/mes
21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€trim.

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m
9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
10:00 Danza Contact La Pina Submarina 25€
10:00 Consulta de psicología y psicoterapia T.963890619 Movimiento psicologos 60€/sesión
10:00 KungFu, Bagua y Xingyi (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 grupos de crianza de 0 a 3 años (hasta las 21:00h) Donyets 15-45€/mes
17:00 grupos de embarazo, parto y postparto (hasta las 19:00) Donyets 15-45€/m
17:00 Ganchillo para niños Entre Agujas y Ganchillos 20€ mes
17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes

Dijous

Divendres 

Dissabte
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

11:00 Expo "Carrers de Valencia" de Sven Schwin-
ning (todo el mes) Itamora

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y 
Marian Zorio Tallafocs

19:00 Presentació “GÉNERO EN LA EDUCACIÓN” La Rossa -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra

19:00 “Tardes tontas: juegos feministas” La Rossa -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

21:30 the dobers desde uruguay Kafcafé

19:30 Taller de Alimentación y Mindfulness Tantam 15€

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 barci. cía. gdg Teatro Círculo 9€

21:30 Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo 
con Ricardo Bustamante y artistas invitados Tallafocs

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Fusionart 6€/8€

16:30 Retiro de Yoga y Sonoterapia Jardín de Mar 
(Gilet)

170-
200€

20:00 TENEIS FLYERS? Expo Taller21

20:30 barci. cía. gdg Teatro Círculo 11€

21:30 Acoplados flamenco Kafcafé

8:00 Retiro de Yoga y Sonoterapia Jardín de Mar 
(Gilet)

170-
200€

9:00 curso intensivo de Xingyiquan - Shen Yi Viveros 70€

10:00 Curso de RCP & DESA (Reanimación 
Cardio Pulmonar & Desfibrilador) Tantam 40€

19:00 Presentació “Por el Fólkvangr y el Valhalla” La Rossa -

19:00 Flamenco en Tantam  Christian de Miguel ÁngelTantam 8€

20:00 El grupo amateur de teatro "El Ventanal" Letras&Vinos 5€ 

20:30 barci. cía. gdg Teatro Círculo 11€

21:30 Claudia Chinoise y Fidel Kafcafé
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passa gorra
consumició inclosa
consumició 

8:00 Retiro de Yoga y Sonoterapia Jardín de Mar 
(Gilet)

170-
200€ 

9:00 curso intensivo de Baguazhang - Shen Yi Viveros 70€

10:00 Taller danza Tribal  clásica (ATS) con Doriana RossiPina Submarina

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

19:00 Jam al CIM! CIM

20:30 barci. cía. gdg Teatro Círculo 11€

21:30 XIII Cinema a la fresca: Girl Asleep Plaça Beni

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, 
Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

11:00 Massatges gratuïts realitzats pels 
alumnes de quiromassatge Centre Mompó

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

21:00 Slam de poesía Taller21

21:30 Anverso- micro poetico temático Kafcafé

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 martes y 13. cía. www.lamaleta-teatro.ue Teatro Círculo 5€

21:30 Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo 
con Ricardo Bustamante y artistas invitados Tallafocs

19:00 Alma Kafcafé

20:30 yo pub(l)ica. circo feminista. Teatro Círculo 11€

10:00 Taller monográfico de Estiramientos de 
Cadenas musculares Samadhi 20-25€

11:00 Taller de Encuadernació Artesanal i Collage Taller21 20€

18:00 Actuación por el grupo  [ Sounds ] Tantam 5€

19:00 Concierto-Meditación de armonización 
vibracional energética Samadhi 10€

20:30 yo pub(l)ica. circo feminista. Teatro Círculo 11€

21:30 Homenaje a Silvio Rodriguez Kafcafé
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gastronomia
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artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

19:00 Jam al CIM! CIM

20:30 yo pub(l)ica. circo feminista. Teatro Círculo 11€

21:30 XIII Cinema a la fresca: Hell or high water Plaça Beni

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena 
y Marian Zorio Tallafocs

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

19:00 “Tardes tontas: juegos de mesa” La Rossa -

19:00 Teatro  Familiar  
(dirigido por Yolanda Gómez) Tantam 5€

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

21:30 Escandar Ageet y Maria Nieto Kafcafé

19:30 Taller de Autoconocimiento y Mindfulness Tantam 15€

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:30 Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo 
con Ricardo Bustamante y artistas invitados Tallafocs

19:30 Samadhi time: yoga en la playa Playa Cabanyal 5€

11:30 "Marea" Taller danza Tribal en el mar Pina Submarina

15:30 Ponte a punto con sesiones de cuidado 
personal en Tantam (cuerpo y mente) Tantam

21:30 Juliet Kent  ganadora de la Slam poetry Kafcafé

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

19:00 Jam al CIM! CIM 

19:30 "Marea" Taller danza Tribal en el mar Pina Submarina

21:30 XIII Cinema a la fresca: Les Distàncies Plaça Beni

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, 
Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs
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23-31 JULIOL

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

11:00 Massatges gratuïts realitzats pels alumnes de 
quiromassatge Centre Mompó

19:00 Teatro Infantil ( Creatividad de 
Títeres y Mascaras ) Tantam 5€

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

21:30 Casa Manuela acustico Kafcafé

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas kafcafé

21:30 Los Jueves Flamencos: Flamenco en directo 
con Ricardo Bustamante y artistas invitados Tallafocs

20:00 Actuación en directo por [ Mr. Trio ] Tantam 5€

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

18:00 Actuación de música y artísica de 
pintura en directo Tantam 8€

19:00 Jam al CIM! CIM 

21:30 XIII Cinema a la fresca: Capharnaüm Plaça Beni

21:30 Kafcafest kafcafé

11:30 Taller de Mindfulness y los Niños Tantam 15

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

21:30 Micro abierto a cantautores y poetas kafcafe

19:00 Teatro Musical Familiar (dirigido por Max 
Russo y Yolanda Gómez) Tantam 5

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€
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Sembla que en la taverna i take away Al-Pala-
dar han encertat amb la recepta per a fer que 
es detinga el temps. Els responsables de tal 
descobriment són Dario, María i Lorena. Tres 
persones amb tres principis, un objectiu i un 
secret. Els seus principis: el respecte al medi am-
bient, la proximitat i la qualitat del producte. El 
seu objectiu: menjars sans, casolans, saborosos 
i assequibles per a totes les butxaques. I el seu 
secret: productes ecològics, de temporada i coc-
cions lentes.

Si véns A Contar Mentiras és perquè no bus-
ques una escola de dansa clàssica, contempo-
rània, infantil i de pilates estricta, de poses i 
manierismes. És perquè treballes amb rigor 
i dedicació. És per parlar amb Santi. És per 
deixar la bici dins. És perquè t’agrada anar a 
tu, als teus fills i als teus pares. És perquè saps 
que cedeixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una coixa 
pot fer en la diques tot allò que una coixa pot 
fer en la dansa. Només tu, tal com eres.

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12-16h - per endur-se
Dl-Dg 13-15.30 - taverna eco
96 338 93 39
al-paladar.com

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
669 514 173
facebook / Acontarmentiras

Al-Paladar
Taverna i take away

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Plaça de
Benimaclet

de 10h. a 14h.
MÉS INFO:
facebook.com/ecomaclet

15 DE JUNY
6 DE JULIOL

de Benimaclet

JORNADES PER LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIAeco
maclet
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Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no preguntar-se: Què 
és aquest lloc? Caixa Fosca? Però, si està ple de 
llum! 
A l’altra part del vidre, darrere de l’aparador, 
dues persones treballen intensament, mà a mà, 
són Julia i Sven. Dues persones que han vingut 
de molt lluny, ella de Santander, ell d’Alema-
nya, però que han trobat a Benimaclet sa casa 
i sa família. La seua professió: la fotografia, la 
fotografia humana, aquella que extrau de la gent 
el que hi ha al seu interior.

La Bufala és més que un restaurant, més que 
una pizzeria, és un lloc que et transporta a una 
altra part del món. 
Viatgem pel mar Mediterrani, on conviuen 
moltes cultures, molts sabors i moltes olors. 
En entrar ací arribem a Itàlia, concretament a 
Nàpols, lloc que va veure nàixer a la pizza i a 
Ernesto, el seu cuiner. De totes les pizzes possi-
bles, ell prefereix la clàssica, la genuïna, la pizza 
Margarita; amb la mozzarella de búfala, la to-
maca de les faldes del Vesuvi i la coronació de 
fulls d’alfàbega.

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dl-Dg 19-23.30h 
Dm-Dg 13.30-15.30h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Caixa Fosca
Estudi creatiu

La Bufala
Restaurant napolità

Després de mesos buscant un espai propi, a un 
carrer per a vianants, una xicoteta porta li va 
cridar l’atenció. Era una caseta menuda de po-
ble, amb una façana molt bonica. A l’interior, 
l’obrador de l’antic forn i un pati ple de llum. 
Es va enamorar. Ací comença l’aventura. L’Al-
químia acull exposicions, concerts, un billar, 
jocs de taula i una menuda biblioteca. També 
pots trobar cerveses artesanals i d’importació, 
passant per diferents tipus de te i arribant fins 
als còctels i els gintònics. Sempre defensat la 
història del lloc i del barri, la seua identitat.  

C/ de Manuel Castellanos, 12
Dm-Dx 18-00h Dj-Dv-Ds 18-3h
631 72 02 49
facebook / l’alquímia café bar-cultural
instagram / @cafealquimiabar

L’Alquímia
Café-bar cultural
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Podria dir-se que Ximo, en compte de crear 
un bar popular, va decidir obrir a les veïnes i 
veïns del barri, el saló de la seua casa. Una vega-
da dins descobriràs les seues passions: el swing 
i el blues, la música valenciana, els cantautors, 
el lindy-hop, els jocs de taula i per descomptat, 
la cocteleria. Et recomanem que li demanes el 
seu famós gintònic de romaní i mel o atreveix-te 
amb un parell de Chufitos. 
Clandestí es posiciona en Benimaclet com un 
lloc on reivindicar la cultura popular i on et 
sentiràs formar part.

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet

Clandestí
Bar popular

C/ Baró de Sant Petrillo, 14 / 96 369 17 03

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical és una societat 
centenària que acull moltes agrupacions lligades 
a la música. El CIM, a més, articula la vida soci-
al dels veïns i les veïnes del barri. La seua histò-
ria i la seua agenda molt ampla d’esdeveniments 
fan d’aquest espai el verdader cor del barri.

C/ Músic Hipòlit Martínez, 2 / 96 362 89 83

Campbell College
Idiomes i formació de professors

Seamas i Joanne, els seus fundadors, ho tenen 
clar: aprendre una llengua no és només aprovar 
un examen. Una llengua és una eina que trenca 
fronteres i que t’obri al món. Apropa’t als seus 
cursos gratuïts o informa’t tant de la formació de 
professors com dels cursos d’anglés o valencià. 

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha man-
tingut sempre la mateixa filosofia: Les persones 
poden millorar la seua qualitat de vida a través 
del desenvolupament físic, personal i espiritual. 
Gràcies a anys d’experiència, Centre Mompó 
s’ha convertit en el lloc de referència a Benima-
clet per a aquells que busquen en les teràpies 
naturals una forma òptima de millorar la seua 
qualitat de vida. Osteopatia, quiromassatge, re-
flexologia podal, pilates o ioga són algunes de 
les seues propostes.

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

Centre Mompó
Teràpies naturals
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Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un 
projecte d’autogestió que pretén apropar l’en-
senyament dels oficis i de la cultura a totes les 
edats i gèneres. 
Una antiga alqueria a l’horta, que feia més de  
20 anys que estava abandonada, és l’espai recu-
perat per aquest digne objectiu. Mà a mà, els 
seus socis han aconseguit crear una escola que 
vol ser diferent, que vol transmetre valors socials 
i aposta per l’aprenentatge intergeneracional. 
El lloc perfecte per aprendre en llibertat i en 
tolerància.

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Enric Navarro, 27 / 655 25 36 77

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Al voltant d’una taula, entre agulles de cosir i 
de teixir, entre fils, llanes i cotons, una xicoteta 
comunitat parla, aprén i comparteix el que sap, 
fa coses boniques amb les mans. Drapet, Ma-
cramé, Frivolité, com fer un vestit, un jersei, un 
llacet o un amigurumi. Començar i no parar.

Sense pressa arribes a La Comanda per a com-
prar productes d’alimentació, neteja i higiene 
personal a granel. Et recomanen la xufa arribada 
d’Alboraia, l’aigua de Bejís o l’arròs de l’Albufe-
ra. Amb un paquet de paper ens portem a casa 
la nostra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha 
envasos, no hi ha publicitat enganyosa. 
Només uns principis bàsics: productes sosteni-
bles, ecològics, de proximitat i assequibles per a 
totes i tots. Per fi a Benimaclet ja tenim el nostre 
xicotet mercat de barri! 

C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

C/ Masquefa, 64 / 666 643 231

Donyets
Centre de psicoterapia i criança ecològica

Elles acompanyen a les persones perquè siguen 
els més feliços possibles en un món individua-
lista i competitiu. Com? Amb l’espai de psico-
teràpia. Amb educació lliure per a la infància i 
l’adolescència, sempre treballant amb el sistema 
familiar. També amb xerrades, tallers i cursos. 
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Passem front un cantó del barri de Benimaclet 
al carrer Baró de Sant Petrillo. Ens aguaitem tí-
midament a una finestra. Veiem gent somrient, 
parlant, jugant... I sobre les taules trobem les 
diferents mans de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a prendre 
seient. Després ens dóna la carta amablement.  
Mentrestant, uns músics toquen a l’escenari. 
Nosaltres demanem finalment una cervesa 
d’importació de les moltes que ofereix, un mo-
jito elaborat amb un tipus propi de sucre i un 
gintònic, especialitat de la casa.

Emanuel va emprendre un viatge per tota Eu-
ropa. Ell no coneixia València. Però quan va 
arribar es va enamorar de les seues activitats i 
esdeveniments, de la platja, de les seues cases 
ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, 
de la seua tranquil·litat. Buscava un lloc per rea-
litzar el seu projecte, Fusionart i el va trobar, un 
gran lloc a Benimaclet. Va començar a llevar tot 
el que sobrava. I finalment, va quedar un gran 
espai per a nits temàtiques, menjars populars, 
música, teatre, fires d’artesania i moltes coses 
més.

Esperanza va veure la necessitat de reinven-
tar-se, de reciclar-se a si mateixa. Després d’anys 
en els quals va treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va decidir emprendre pel 
seu compte, va obrir el seu propi lloc on la cre-
ativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet a mà, 
per l’artesania, pel reciclatge, per la reutilització 
i per la reducció material. És un lloc únic en tot 
el barri per qualsevol persona que vulga apren-
dre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, 
indumentària valenciana...

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola

C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costura-Es-
peranzarecicla

La Gramola
Cocktails & Food

Fusionart
Associació cultural

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací
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Lakajade és la unió dels sobrenoms de dos apas-
sionats de la moda, l’art i el patí. També és el 
nom d’aquesta tenda de roba vintage i comple-
ments dels anys  70, 80 i 90 amb gran varietat 
de dissenys i marques. A més, és un espai cultu-
ral on s’organitzen activitats de skate, projecci-
ons de vídeos, exposicions d’artistes o concerts 
acústics. Un lloc on s’escapa dels materials po-
bres i de l’explotació, on es fomenta un consum 
responsable i un compromís major amb el medi 
ambient i els drets humans. Tot basat en un 
principi clar: Fast-fashion is dead.

C/ Arquitecte Arnau, 28
Dl-Ds 11-14h 17-20h
961 815 642
lakajadevintage.com
instagram/ @lakajadevintage

Lakajade Vintage
Tenda de roba vintage

La història es repeteix, alguns somnis, algunes 
il·lusions, encara que no ho pareguen, es fan 
realitat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària del seu negoci, la seua pròpia per-
ruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Itamo-
ra a un client, no veu uns cabells a pentinar, a 
tallar o a rentar, veu una persona que recorre a 
ella, que li demana ajuda, assessorament. Veu 
una persona que vol ser ella mateixa, que vol 
mirar-se a l’espill, orgullosa i eixir cada matí, 
valenta de la seua casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj 9.30-18.30h Dx 14-22h 
Dv 9.30-21h Ds 9.30-15.30h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras

Itamora
Perruqueria

El nom d’aquest singular café literari, inevita-
blement ens invita a recordar a l’autor xec Franz 
Kafka. La Metamorfosi, Die Verwandlung, co-
rrespon en la nostra llengua a canvi, transfor-
mació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de Be-
nimaclet, una verdadera institució al barri. Ell 
ha aconseguit canviar, transformar, convertir 
un humil local en el carrer Arquitecte Arnau 
en un café on la pintura, la fotografia, el debat, 
la poesia i la música s’eleven a la seua màxima 
expressió. 

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet

Kaf Café
Café literari
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Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a la 
mar. El seu somni, la seua cafeteria no podia 
anomenar-se d’una altra manera: La Ola Fresca. 
Primer va trobar un xicotet local a una plaça 
plena d’arbres i de vegetació i el va pintar de 
vius colors. A ell van arribar les teteres, les tas-
ses blanques i de colors. Més tard, les cerveses 
artesanals i els menjars ecològics. Després, els 
llibres, per a xiquets i per a adults, les plantes i 
els espills, les cadires i les taules de fusta. Final-
ment, arribaren els fidels clients, els seus veïns, 
els seus amics.

C/ Músic Magenti, 11
Dl 10-13.30h
Dm-Ds 10-22.30h Dg 10:30-14.30h
610 026 305
facebook / laolafresca

La Ola Fresca
Delicafé

C/ Torreta de Miramar, 4 / 96 107 74 68

En un món accelerat, pendents del telèfon mò-
bil, Letras & Vinos ofereix un alt en el camí. 
Conversar sense tecles pel mig, donar una ulla-
da al llibre que podràs comprar-te i portar-te a 
casa, beure un bon vi, un café, una infusió, una 
cervesa o gaudir d’unes tapes. Les activitats que 
ofereixen, sempre vinculades als llibres van des 
de tasts literaris, tallers d’escriptura, presentaci-
ons, contacontes, club de lectura i exposicions. 
Aquesta cafeteria i llibreria amb la seua xicoteta 
vinoteca té un objectiu principal: maridar la li-
teratura amb les emocions. 

C/ del Músic Belando, 15
Dl-Dj 17.30-22.30h Dv 17.30-00.30h 
Ds 12.30-14.30 18-00.30h 
Dg 12.30-14.30 18-21.30h
960 71 99 44

Letras & Vinos
Caferia, llibreria i vinoteca

Kaiowa és el nom d’una tribu de l’Amazones, 
que va ser desterrada, assassinada, defensant 
el seu entorn i vivint en harmonia amb la na-
tura. Aquest espai artesà i tenda comparteix 
els mateixos valors. Reciclatge, reutilització i 
aprofitament de materials rebutjats, respecte al 
medi ambient i treball fet a mà. Tot per donar-li 
una nova vida a unes rodes de bicicleta i trans-
formar-les en bosses de mà urbanes, motxilles, 
carteres, boines i altres articles sostenibles, ètics, 
artesanals i respectuosos amb el món que ha-
bitem.

C/ Torreta de Miramar, 4
Dl-Dx  10-14h  16.30-19h 
Dj-Dv  10-14h  17-20h
96 107 74 68
kaiowa.es

Kaiowa
Recycled urban bags

Quan una persona entra en aquest bar, en el 
London, entra en un lloc on fer còctels és una 
qüestió molt seriosa, una tasca d’especial im-
portància. Les persones que treballen a aquest 
lloc són capaços de preparar-te la beguda per-
fecta per a tu. Darrere d’aquesta barra trobem 
una varietat espectacular de begudes de tot el 
món, cerveses nacionals i d’importació, més de 
tres-centes marques que fan d’aquest negoci, el 
London, un lloc únic. Begudes de campionat 
que et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet

London
Lounge
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“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui seran 
els pobres de demà”. Aquesta frase del passat 
il·lustra el que seria el pensament d’un grup 
de cinc persones compromeses i crítiques que 
volen canviar el sistema des de dins. Totes elles 
han creat La Repartidora, un projecte social, 
cultural i polític autogestionat que dóna suport 
a projectes d’economia solidària, productes 
ecològics i de proximitat i llibreria. Tot per a 
preparar el que ha de vindre. Ja que com va dir 
el filòsof: “El revolucionari ha d’escoltar l’herba 
créixer.” 

C/ Torreta de Miramar, 1, baix 3
Dm 17-20h Dx-Dj-Dv 10.30-13.30 17-20h 
Ds 10.30-13.30h
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org

La Repartidora
Llibres, formació i comunicació

C/ Salvador Almenar, 3 / 697 84 61 53

La Pina Submarina
Espai creatiu

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa. Els seus 
espectacles combinaven dansa, teatre i art. Ernes-
to Pastor és actor i Doriana Rossi és ballarina i 
coreògrafa. El seu espai és una llavadora, un sub-
marí. Dansa, teatre, classes, exposicions, concerts. 
Tot en moviment, tancat en un xicotet espai.

C/ Fresas, 4, 7º A / 963 89 06 19

Movimiento Psicólogos
Consulta de psicologia i psicoteràpia

Rocío i Paco són psicòlegs i psicoterapeutes. 
Consideren que les persones són les creadores 
de la seua pròpia vida i el/la psicòleg/a un facili-
tador/a d’aquest procés. Acompanyen a adults i 
infants a ser més conscients de com se senten i es 
relacionen, per a escollir com volen viure.

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un objecte 
poc freqüent per aquesta la nostra terra però, 
l’objecte més valuós i útil que un amant i expert 
de la cuina italiana tradicional com Luca pot 
tenir al seu abast, al seu poder. Aquest tirapasta 
té ja més de trenta anys, un vertader expert, per 
tant, en fer tota classe de pasta fresca: Tortellini, 
ravioli, tallarins, plaques de lasanya... És, a més, 
un regal d’una àvia al seu estimat net. Des que 
Luca el va portar a València des d’Itàlia, no ha 
parat de funcionar!

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

La Pentola
Osteria - Pasta fresca
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Nina i Jesús. Ella, dinàmica i apassionada. Ell, 
tranquil i pròxim. Tots dos formen un duo ex-
plosiu i junt l’alumnat d’aquesta escola de lindy 
hop i authentic jazz, formen una xicoteta famí-
lia. Juguen a jocs de taula, escolten música dels 
anys 20, 30 o 40, organitzen jams d’improvisa-
ció i ball social a la plaça i, cada últim divendres 
de cada mes, un esdeveniment per a compartir 
la història del jazz. Cada dia, al so dels ritmes 
del jazz i del swing de la seua gramola, Satchmo 
es converteix en la segona casa de tots ells. 
foto: Paco&Aga Wedding Photographers

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, mental 
i espiritual al qual trobes la unió de tu mateix 
amb l’univers. No sabem realment si nosaltres 
podrem trobar el Samadhi alguna vegada, el 
que sí que sabem és que Nuria i Sara s’han unit 
perquè nosaltres trobem el benestar físic, men-
tal i emocional més gran possible. Per això, elles 
proposen una gran quantitat d’activitats com 
ioga, pilates, massatges, teràpies bioenergèti-
ques, neuroemocionals... I tot, perquè et trobes 
en pau amb tu mateix i amb les persones que 
t’acompanyen!

Elles volien un treball que les omplira i que po-
gueren exercir amb vocació social. Quasi totes 
vivien a Benimaclet, un barri que sempre les 
havia acollit. Varen pensar que només podien 
tornar-li agraïment en forma de treball ben 
fet. Un treball inspirat per una ferma defensa 
dels drets i les llibertats de les persones. Així va 
sorgir El Rogle, una cooperativa dedicada a la 
recerca social i a l’advocacia i la mediació. Si 
teniu qualsevol dubte sobre en quins assumptes 
us poden ajudar, entreu al seu web o crideu-les 
sense compromís.

C/ Albocàsser, 33, baix
Dl-Dv 18.30-22h
670 013 343 - 662 298 715
swingvalencia.es
Facebook / satchmo

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / asociacionsamadhisaludintegral

Plaça Alcalde Domingo Torres, 2-1-1
Dl-Dv  10-14h  17-19h 
96 306 67 98
elrogle.es
twitter/ @ElRogle_MiA

Satchmo
Escola de swing

Samadhi
Associació de salut integral

El Rogle
Mediació, recerca i advocacia
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C/ Baró de San Petrillo, 46 / 96 193 13 39

Tallafocs
Espai gastronòmic 

Una flama batega a la cuina del Tallafocs. Els 
seus ganivets la tallen, evitant que s’apague. 
Mentrestant, dels fogons ixen plats casolans, 
vegetarians, vegans i ecològics per al menú del 
dia o pinxos a la nit. De sobte, aquest ball roig i 
blau il·lumina als músics en un xicotet escenari. 

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29 / 656 408 776 

Savoy
Escola de Swing

No havien ballat mai abans. Una nit, el jazz d’Ella 
Fitzgerald els va fer entrar a un edifici. Allí van 
conéixer el swing i s’enamoraren d’ell. Des d’eixa 
nit, ballen junts cada dia. Però... Què té aquest 
ball? Frankie Manning té la resposta: ‘No hi ha 
cap lindy hopper que no estiga sempre somrient’. 

Tantam va ser una casa, després un bar emble-
màtic i actualment és el reflex de més de 20 anys 
de professió de la seua nova ama i veïna. Ella ha 
convertit aquesta casa amb les seues finestres de 
fusta i els taulells de colors en un lloc comuni-
tari obert al barri. Per una banda, el seu espai de 
treball dedicat al disseny d’interiors. Per l’altra, 
un espai de coworking on podràs participar en 
una xerrada, escoltar un concert o participar en 
un taller. Si vols conéixer-lo, o inclús llogar l’es-
pai, només busca una cantonada blava amb un 
pati del qual la vegetació sembla escapar. 

C/ Emilio Baró, 20
Comerç: Dl Dv 9.30-14h 17.30-20.30h
Ds 10-13.30h Coworking: Dl Dv 8.30-16h
658 848 970
facebook / tantamcoworking

Tantam
Arquitectura d’interiors i espai de coworking

Una fina línia negra defineix aquest espai. A un 
costat, la galeria oberta a exposicions, la tenda 
amb productes d’estampació i confecció tèxtil 
(Basami Shop), joiera amb metall (Esmusa) i 
ceràmica amb torn (Marta Gea Fang). També 
on realitzar tallers creatius i projectes diversos. A 
l’altre costat, els llocs de treball. Totes i cada una 
de les fases  del procés creatiu, des de l’origen fins 
al producte final, reunides a aquest espai creatiu 
autogestionat, el Taller 21. Ja saps! Siga com siga 
la manera d’expressar la teua creativitat, ací pots 
fer-ho! Busquen nou component a l’estudi!

C/ Marcelino Giner, 21
Horari amb cita prèvia
665 21 78 78 / 680 66 01 14
taller21.es
intagram / @taller21_benimaclet

Taller 21
Espai creatiu autogestionat

www.vueltadetuercabikeshop.com

Tu tienda y taller 
de bicicletas en 
Benimaclet
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Benvolgudes lectores i lectors, 
amb tristesa aquesta publicació 
s’acomiada de manera indefinida.   
Ens veiem obligats a buscar altres 
formes de finançament per a la 
supervivència d’aquest projecte. 
Esperem poder comptar amb 
la vostra ajuda i tornar al més 
aviat possible. Espereu notícies a 
setembre! 

Gràcies pel temps compartit. 
Julia, Sven i Manuel

C/ Baró de Sant Petrillo, 9 / 699 319 665

El Terra
Centre social autogestionat

Un projecte basat en l’autogestió, el catalanis-
me, la independència i la llibertat de classe i 
país. Un lloc on tot tipus de persona és benvin-
guda, bé per escoltar una xarrada o participar en 
una assemblea. On els dinars i els sopars, caso-
lans i ecològics, s’allarguen infinitament. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3 / 96 392 20 23

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una forma inclusiva i igualitària. 
Així és aquest teatre. Centrat en produccions 
pròpies que volen rescatar el millor teatre del se-
gle xx, aquell que aposta pel compromís social. 
Diversos autors són els seus referents: Becket, 
Pessoa, García Márquez, Benedetti, Pasolini... 

Una antiga casa de poble guarda un xicotet se-
cret, un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la música 
rock, del power-pop i dels anys 60. Des de fa 
ja 15 anys aquesta cantonada roja de Benima-
clet no ha canviat quasi res. Nosaltres i els seus 
regents, Raúl i José, no ens imaginem aquest 
lloc, el Tulsa,  fora de Benimaclet. Un lloc on 
s’aposta per la música i també per les activitats 
com el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

Tulsa Café
Café-bar




