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L’ESPAI PAÍS VALENCIÀ ORGANITZA LA 

X SETMANA CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I DIADA POPULAR 

 

La Setmana Cultural organitzada per l’espai País Valencià a Barcelona arriba 

enguany a la seua X Edició. Amb l’objectiu d’aproximar a Catalunya la realitat 

cultural i social valenciana, entre el 9 i el 17 de maig l’entitat cívica ha programat 

diversos actes que tindran lloc a la Casa València de Barcelona.  Entre els que 

destaquen les actuacions del cantautor i monologuista valencià Toni  de l’Hostal o 

l’irreverent còmic Xavi Castillo i el seu “Veriueu-ho Sow”.  

Però a banda de l’humor i la sàtira, la Setmana Cultural abordarà altres continguts 

polítics i actuals des del testimoni dels propis protagonistes, com la taula rodona 

“La lluita social al País Valencià” on comptarem amb la presència de membres 

d’Escola Valenciana, del Comitè d’Empresa d’RTVV,  de les plataformes Salvem el 

Cabanyal i Salvem l’Auir així com d’una periodista reconeguda del diari Levante 

que ens parlarà de l’accident de metro de València.  

Pel que fa a la literatura i la poesia, comptarem amb les  presentacions del poeta 

Andreu Galan i de l’escriptor Joanjo Garcia. Especialment destaquem la passejada 

poètica per Barcelona “Vicent Andrés Estellés un entre tants a Barcelona”. A la 

passejada, hi assistiran personalitats com: Laura Borràs (Directora de la Institució 

de les Lletres Catalanes), Carles Duarte (President del Consell Nacional de la 

Cultura i les Arts), Marta Alòs (Coordinadora de Cultura de la Diputació de 

Barcelona) o  Vicent Partal (Director de Vilaweb). També degustarem vins 

valencians i productes de la terra de la mà de www.delproductor.com 

Finalment, en el marc de la nostra Setmana Cultural tindrà lloc l’estrena a 

Catalunya del documental: “Què ens passa, valencians!?” a càrrec del seu 

director David Valls i de la protagonista Alina Moser.  A l’enllaç del nostre web es 

poden consultar els horaris, els llocs, la informació més detallada, així com les 

reserves i  inscripcions per als actes que ho requereixen.  

 

http://www.delproductor.com/


Com a colofó d’aquesta Setmana Cultural, el dissabte 17 de maig se celebrarà la 

Jornada de Cultura Popular al Passeig de Sant Joan, a l’alçada del carrer de Sant 

Antoni Maria Claret, amb diverses activitats. En destaquem una Mostra de danses 

valencianes acompanyades per la colla de percussió i dolçaina Borumballa 

(dirigida per Miquel Gironés membre d’Obrint Pas), una Paella popular per a 500 

persones i la Cercavila amb la Xaranga de l’Espai “La Mentireta”. I per acabar la 

jornada, des de les 19 fins a la 1 de la matinada, gaudirem del Concert de la Gira 

2014 d’Escola Valenciana, amb els grups Tashkenti (fusió), Smoking Soul’s (rock), 

Efecto Doppler (Rap) i Dj Biano (membre d’Orxata Sound System). 

 

Aquesta X Edició de la Setmana Cultural organitzada per l’Espai País Valencià i 

Escola Valenciana, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona Vila 

de Gràcia, la Diputació de Barcelona i la Casa de València. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

www.espaipaisvalencia.org  /   info@espaipaisvalencia.org 

Dani Rico (610708381) daniricoesteve@gmail.com 

Raül Rubio ( 691739666) raul.rubio.renau@gmail.com 
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QUI SOM? 

L’Espai País Valencià és una entitat constituïda la tardor del 2004, amb la 

finalitat d’unir interessos comuns entre una nova generació de valencians 

residents a Catalunya. Els seus objectius principals  són  l'enfortiment  dels 

lligams culturals, socials, polítics i econòmics entre el País Valencià i Catalunya, 

així com l’organització d’actes per contribuir  a la recuperació nacional del País 

Valencià  i la col·laboració amb  entitats culturals catalanes, mallorquines i 

aragoneses.  

Ja fa deu anys del primer acte públic “Valencians a Catalunya per la unitat de 

la llengua” manifest al qual comptà amb més de 400 adhesions de valencianes 

i valencians residents a Catalunya a més de  personalitats rellevants. 

Actualment l’associació està immersa en una nova etapa de col·laboració amb 

la Casa València, la qual ja està donant els seus fruïts per obrir la casa a tot 

tipus de sensibilitats i poder així regenerar el model tradicional de cases 

regionals.  

En aquest moment l’associació compta amb molts socis i simpatitzants, amb 

les aportacions dels quals s’organitza una oferta cultural molt  variada i 

atractiva.  Podem trobar de forma mensual  tot tipus d’actes, com per 

exemple, actuacions musicals i representacions teatrals, presentacions de 

llibres i conferències, degustacions de productes tradicionals i molt més. 

Gràcies a aquestes activitats, figures claus del panorama cultural valencià 

tenen l’oportunitat de donar-se a conèixer en terres catalanes.   

Destaquen actes consolidats com el Despertafolk. Consisteix en una diada de 

cultura popular en què la música tradicional i la dansa són els protagonistes. A 

més,  hi participen associacions de Catalunya,  Mallorca, Aragó i Sardenya.    

 Especialment cal remarcar la SETMANA CULTURAL a Barcelona amb xerrades, 

exposicions, obres de teatre i concerts per donar a conèixer la realitat 

valenciana, els seus moviments socials, el seu món cultural, els seus productes 

de la terra, etc.  

 

 

http://espaipaisvalencia.org/node/5 

http://espaipaisvalencia.org/node/5


INFORMACIÓ DELS GRUPS QUE ACTUARAN A LA DIADA POPULAR 

 

TASHKENTI 

Tashkenti és un grup de joves de la vall d'Albaida. Porten  ja   més de 8  anys de carrera  música.. El seu estil s’ha conver tit en una 
barreja musical i lingüística  on s’expressen uns missatges potents i actuals  harmonitzats amb una visió del món  molt més poètica.  

Després dels primers bàtecs, gràcies al  bon resultat pel disc Batega 2012 i de tot un any amb una fructífera gira que els van llençar 

per festivals i sales de tot l’Estat nacional,arribant a traspassar fronteres cap a Itàlia. Els tornem a tindre ací presentant seu nou 

treball ''Saba'', un (EP)de 4 cançons on trobem  una varietat  d’estils , ritmes i sons mestissos d’arreu del món, amb tocs de cúmbia, 

rumba, swing, soul, reggae,rock, passant per la música ètnica africana i mediterrània, amb un so particular, molt més madur i que 

transmeten de forma magistral als seu directe.  

http://tashkenti.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HpkIs1VrvuI 

 

SMOKING SOUL’S 

La banda de Rock de Pego és  sens dubte un dels grups revelació d’aquest any.  Ningú no esperava un aterratge tan fort del seu 

primer LP. Un disc rocker amb influències de rock internacional i del  metal on podem trobar  col·laboracions de nivell com  Ivan 

Gosp d’Aspencat, Àlex Seguí i Joan Marc de la Gossa Sorda, o  Pablo Sánchez de La Raíz. L'espenta' és una crida esperançadora  

i positiva contra un context de desconfiança, inestabilitat i injustícia.  

Els darrers mesos ens han presentat  dues versions l’Home de Cent Anys de Joan Pau Giné i recentment el videoclip Alacant per 

interior, del cantautor xativí Feliu Ventura, que ha rodat com la pólvora a les xarxes socials.  La força que desprenen aques tos 

quatre joves damunt l’escenari explica gran part del seu èxit. El seu directe contundent i explosiu  no deixarà  indiferent ningú.  

http://www.smokingsouls.net/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xflGXcbIN8Q 

 

EFFECTO DOPLER 

Effecto dopler va nàixer a València el 2012 i és el primer grup de rap en valencià i femení. Està format per Luti i Marieta amb Dj 

Rule al plats, dos xiques de València què ens asseguren que “les ties també fem rap!“. 

Ens presenten per primera vegada a Barcelona Tota Fusta Crema (TFC) la seua primera maqueta amb 9 cançons plenes 

d’energia, que es poden descarregar gratuïtament per internet. Nou temes amb els que fan un “repàs” incendiari i àcid dels temps 

que vivim i la realitat social, de vegades increïble, de les nostres terres. A YouTube els seus vídeos compten milers de visites i 

sembla que sols és el principi. 

El rap en valencià està més viu que mai i aquest grup s’uneix a  la ja anomenada  moguda valenciana, amb grups com Atupa, 

Arrap, Rapsodes, Barraques, Frida o Orxata entre d’altres.  

https://www.facebook.com/pages/EFECTO-DOPPLER/116778455171525 

https://www.youtube.com/watch?list=PLtaHHztUkK2cFgDWJkT3j0X2oIbjk6YzV&v=AvJB4d4x2hY 

DJ  BIANO  

El DJ valencià Carles també conegut com  Biano és l'encarregat de les programacions i samplers d'Orxata (http://orxata.tv) grup 

que ha revolucionat la música al País Valencià tant pel contingut, fusionant la música electrònica amb la música popular 

valenciana, com per les formes tot editat en Creative Commons i disponible gratuïtament a la xarxa. Ha produït i punxat música a 

col·lectius com ORXATA, ESOC, BAFLE!, Falles Populars i La Xarito. Ha punxat en els festivals més importants de música en 

valencià convertint-se en una figura imprescindible per posar punt i final a una nit de música.  

http://biano.name/ 
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