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Patrimoni dels somnis

El patrimoni rural del nostre terme, entés d’una manera àmplia i on tenen cabuda 
els recursos monumentals, paisatgístics, etnològics, arqueològics, gastronòmics i 
festius, conforma la identitat pròpia d’una bona part de Borriana.

EEn el paisatge més quotidià de la nostra ciutat hi trobem una empremta real del 
nostre passat que ha estat oblidada en els últims anys pel que es coneix com el 
progrés. Els camins, horts i alqueries són una gran part de la riquesa patrimonial de 
la nostra ciutat. Formen part de tota una sèrie de fets que la història i el temps han 
anat transformant i traduint al present. Amb aquesta realitat immediata, molts dels 
artistes, com ara Constable o Piranesi, sempre s’han inspirat en ell com a font dels 
matisos que testimoniaven el que era, i mitjançant la seua obra han donat prova de 
la idea que conformava la seua cultura.la idea que conformava la seua cultura.

La ràpida i progressiva desaparició dels elements patrimonials rurals a causa de 
l'abandonament de les tradicionals tasques agrícoles ens avisa d’alteracions 
vertiginoses en els elements que ens han acompanyat durant segles, i que, sense 
adonar-nos-en, ens aboca a un panorama trist i desolador de l'oblit. La fotografia 
d'Alberto Navarro es fa ressò del que de forma irremeiable està ocorrent al nostre 
terme rural, un oblit del passat de la nostra ciutat. La seua feina ha sigut la d'anar 
recopilant dia a dia durant més d’un any i mig eixes imatges que testimonien un 
canvcanvi essencial entre el que era un idíl·lic panorama agrari i el que s'ha convertit en 
pocs anys en el final d’una època daurada que tots recordem.

Així d’oportuna i precisa acobla Alberto la lent fotogràfica a la seua mirada per a 
documentar un terme que per a tots nosaltres té tant de significat, i amb el que 
pretén conservar en la ment del borrianenc l'equilibri del nostre passat, gaudint de 
la màgia del nostre patrimoni rural, i del somni de recordar la Borriana antiga.

Sr. Vicent Granel Cabedo
Regidor de Cultura
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Les coses de la vida

Les coses de la vida: tot pren major valor quan ho hem perdut i ja no hi ha remei. 
 
Diu una antiga cançoneta: “Ara que vénen les figues ara t’has mort, cara de porc...” 
 
HeHem sigut testimonis al llarg de les últimes dècades de la desaparició de gran 
quantitat d'alqueries i construccions diverses als nostres camps, en haver imperat 
possiblement el criteri pràctic de: “Si açò no em serveix, me'n desfaig”, sense haver 
valorat que teníem al nostre càrrec la responsabilitat de mantindre un llegat més 
que centenari en molts dels casos.
 
QuaQuan ha passat el temps i ja no hi ha remei, la nostra consciència ens fa analitzar si 
hem actuat bé i molts pensem que no.
 
Procedim immediatament per a evitar que continue esta lamentable pèrdua, prenent 
consciència i actuant en col·lectiu, ja que a l'individu, des de la seua soledat 
econòmica, li és impossible en molts casos abordar projectes costosos per al 
manteniment d'estes edificacions. 
  
Tenim un verdader dilema i, enfront d'ell, què podem fer?: podem continuar sent 
merament pràctics, sense mirar les conseqüències que en l'actualitat ja lamentem, o 
actuem urgentment com una societat avançada, valorant el nostre patrimoni com es 
mereix, des de la unitat de tots, a fi de parar este llastimós deteriorament i 
recuperant el que encara ens queda.
 
AmAmb força i esperança, tots els que ens sentim arrelats a la nostra terra, fem un crit 
d'esperança: és el nostre patrimoni!

            

        
                                                    Sr. Juan Vicente Moros Planelles

Director de la Cooperativa
Sant Josep de Borriana
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Borriana: arquitectura de terme. Sota aquest títol veu la llum un projecte fotogràfic 
encetat fa vora any i mig amb dos eixos fonamentals. El primer, fer a un costat el per-
sonalisme del “qui” per a prioritzar el “què” d’un treball amb el qual l’autor busca fer 
una humil aportació a la seua Borriana de grans i multidisciplinaris artistes. 

La segona, cedir el protagonisme al lloc on va nàixer la major part del que som com 
a poble, el nostre terme. Més concretament en la seua arquitectura, com a espectadora 
delsdels canvis econòmics, productius, però sobretot culturals i costumistes que ha expe-
rimentat Borriana al llarg del darrer segle. Fugint d’aquelles construccions més recog-
noscibles per la seua especial bellesa, s’ha centrat la mirada en els paisatges més quo-
tidians que encara mantenen, malgrat el seu abandonament, l’essència d’allò que no 
fa molt van ser.  

AmbAmb una fotografia de marcat caràcter clàssic i amb una tècnica compositiva pura-
ment descriptiva, es pretén deixar a l'observador l’espai més gran possible per a re-
flexionar, pensar, recordar, conversar... al voltant d’un camp que, a més d’haver estat 
indispensable a la nostra història, probablement seguirà tenint un paper important al 
nostre futur. Tant de bo.

La positivació ha estat realitzada mitjançant impressió “Giclée” (polvorització de tin-
tes pigmentades) sobre paper Epson Japanese Kozo Paper Thin 34 g/m2, un paper 
translúcid d’alta qualitat fabricat amb fibres naturals de morera japonesa.
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L'arquitectura rural és a l'arquitectura el que la vida rural és a la vida. L'origen de 
l'arquitectura i de la pròpia vida. Abans que en les "polis" va nàixer la vida al camp, 
en la natura. L'arquitectura va nàixer disseminada per amples espais abans que, 
aquests, s'uniren l’un al costat de l'altre o estigueren superposats l'un sobre l'altre. 
Hui, la mostra que podem observar recull un breu resum d'eixe patrimoni per al 
qual el transcurs del temps és un "contrarellotge" que discorre massa de pressa cap a 
la seua irretornable pèrdua i de la seua significació com a origen d'un poble que 
oblidoblida el seu passat sense trobar el seu futur. Les fotografies, des del seu silenci, 
parlen calladament però fermament del que el seu filmador vol dir i reivindicar.

                    
                                                    Sr. J. Joan Llidó i Meseguer
                                                                                                                                   Periodista

Grandona núm. 0. 100x100 cm
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Grandona núm. 2. 14x14 cm

Grandona núm. 1. 14x14 cm
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Llombai núm. 4. 14x14 cm

Virrangues núm. 3. 14x14 cm
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Ballester núm. 6. 14x14 cm

Ballester núm. 5. 14x14 cm
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Clot núm. 8. 14x14 cm

Salines núm. 7. 14x14 cm
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El término municipal de Burriana, cuya silueta reproduce en pequeño la provincial, 
se enclava en esa extensa llanada hoy denominada La Plana de Castellón, elogiada 
por los cronistas dada su fertilidad y riqueza de todo género. Conocer mejor una 
porción de su suelo – la constituida por nuestro municipio -, es inherente a una obra 
de este tipo, pues todo lo que fueron nuestros mayores – y que en buena parte aún 
somos– nace de su suelo.

…Engarzad…Engarzada en las múltiples huertas se yergue sobre la verde sábana una 
arquitectura rural que es, salvo excepciones, eminentemente popular. Tierra 
cómoda la nuestra, propicia una arquitectura cuya simbiosis generará la alquería 
unifamiliar, de planta cuadrada o, si comporta anexo un corral, rectangular, y de 
cubierta a dos vertientes, por lo común paralela a la fachada principal que mira al 
mar, casi siempre sombreada por una frondosa higuera. Tampoco faltará aquí el 
hondo pozo de aguas freáticas con una o más piquetas, sirviendo la inferior para los 
animales domésticos... “Si vols refrescar, primer tindràs que poar”.animales domésticos... “Si vols refrescar, primer tindràs que poar”.

            

        
                                                                   Norberto Mesado i Oliver
                                                                        “Nuestro campo y su patrimonio cultural”
                                                                                                Burriana en su historia. Vol. II
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Llombai núm. 9. 14x14 cm

Llombai núm. 10. 14x14 cm
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Cabeçol núm. 12. 14x14 cm

Eccehomo núm. 11. 14x14 cm
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Llombai núm. 14. 14x14 cm

Grandona núm. 13. 14x14 cm
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Ballester núm. 15. 14x14 cm

Ballester núm. 16. 14x14 cm



14

Llombai núm. 18. 14x14 cm

Sant Pau núm. 17. 14x14 cm
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Quan Micalet Palomero va advertir, a finals del segle passat, que, al poble més prò-
xim al seu tros de terra, la taronja començava a segregar-hi una nova pell, pròpia i 
distintadistinta, un matí de primavera de 1898 decidí abandonar l’alqueria on vivia; 
enganxà decididament l’haca al carro, hi pujà amb ajuda de la Teresa els seus vuit 
fills, encabí dolorosament les quatre màrfegues i la resta dels escassos atuells que 
posseïa, i durant un temps se sorprengué a sí mateix edificant una casa modesta a 
un carrer que hagué de fundar perquè no existia, el qual, mig devot com era, 
designà amb el nom d’una marededéu. Instal·lat al poble, es distragué 
freqüentment la taverna, tocant vora la llar la flauta que s’havia fet amb les seues 
pròpiepròpies mans, i tractant de portar més fills al món. Durant els anys successius hagué 
de conèixer l’aventura cubana d’un fill – que, en tornar, anava a festejar amb un 
revòlver a la faixa – la mort revelada d’una filla, i l’emigració a Barcelona de quatre 
més, una de les quals hi arribà a crear la seua pròpia família. Una altra, quaranta 
anys més tard, arribà a obtenir, el do innat de ser una experta narradora de contes 
infantils. De la resta, la major part foren jornalers; van arribar a conèixer l’èxode, el 
front i la presó, i amb el pas dels anys se’ls va esmunyir la vida de les mans.
        
        

                                                              
                                                                                        Sr. Josep Palomero i Almela
                                                                                              Fragment del pròleg del llibre 
                                                                                                                             Pell de taronja
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Llombai núm. 20. 14x14 cm

Llombai núm. 19. 14x14 cm
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Carnissers núm. 22. 14x14 cm

Carnissers núm. 21. 14x14 cm
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El Clot núm. 24. 14x14 cm

Salines núm. 23. 14x14 cm



19

Grau núm. 26. 14x14 cm

Setze de Juliol núm. 25. 14x14 cm
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Ballester núm. 28. 14x14 cm

Baix núm. 27. 14x14 cm



Cant trist al terme

He vist plorar d'amargura
la terra que fou un verger,
he vist com es tornava seca i dura
i s'abandonava en el temps darrer.

Es vesteixen de dol les fulles dels arbres,
mentre branques anàrquiques vaguenmentre branques anàrquiques vaguen
teixint un futur de tenebres
que llums d'antiga esplendor apaguen.

Desapareix el frondós paisatge
que ens feia viure en un etern jardí.
Ja res queda del lluent fullatge,
no corre l'aigua a la sèquia de vora camí.

On és la flaire intensa a tarongina?On és la flaire intensa a tarongina?
On són els cants dels ocells?
Què ha sigut del tarongerar
que van plantar els nostres vells?

  
                                                            
                       Sr. Vicent Blasco i Miró
                                                                                                    L’Olivero
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Sobre l’autor:

Nascut a Borriana en 1983, on resideix en l'actualitat. Lligat en l'àmbit professional 
des de sempre al món audiovisual, és a la fotografia on centra gran part del seu temps 
lliure, que alterna amb altres activitats que realitza a diverses associacions locals a les
quals pertany, com l'Agrupació Borrianenca de Cultura (ABC) o el Centre Excursio-
nista de Burriana (CEB), d’entre altres.

Autor de diverses exposicions individuals a la nostra província, també ha sigut con-
vidat  a participar d’esdeveniments artístics com la Setmana de l’Art Marina d'Or, a 
més de ser habitual la seua presència a mostres col·lectives arreu de tot el territori na-
cional, les més recents al Museu Etnològic d’Ador, la Sala “Martín Chirino” a San Se-
bastián de los Reyes o “La Lonja de la Casa del Reloj” a Madrid.

Premiat a innumerables concursos fotogràfics, tant locals com nacionals, també ha si-
gut mereixedor de mencions d’honor a certàmens amb el patrocini de la Federació 
Llevantina de Fotografia (FLF) i la Confederació Espanyola de Fotografia (CEF). Par-
ticipacions que realitza aprofitant sempre l’ocasió per a col·locar el nom de Borriana 
el més alt possible, amb guardons d’important rellevància turística com el concurs fo-
togràfic nacional “Camino del Cid”, on va aconseguir guanyar amb fotografies de la 
Batalla de Flors o la Nit del Foc de Borriana.

albertonavarrocantavella@hotmail.com
burrianaparisylondres.wordpress.com
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Aquesta exposició fotogràfica està dedicada a l’agricultor. Amb el respecte 
i l’admiració que mereix aquell que ha dedicat la seua vida al nostre terme, 
construint amb cada gota de suor les més daurades pàgines de la història 
de Borriana. 



CMC La Mercé,
de l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2017
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