les nostres cançons

“

El barri del Cabanyal,
més viu que mai

assevera la responsable de l’àrea
de cultura. Per mitjà del llibre de
Teresa Broseta, Una casa que
fa cantonet, l’autora valenciana
ens permet endinsar-nos en eixe
xicotet univers amb personalitat
pròpia que és el Cabanyal.
Fins al 1897, l’actual barri del
Cabanyal-Canyamelar era un
municipi independent anomenat
el Poble Nou de la Mar, tot i que
a finals del segle XIX va acabar
per annexionar-se a la ciutat de
València. «Són molts els veïns i
les veïnes que parlem valencià»,
apunta Glòria Tello. La regidora
admet que no llig tant com
voldria, però que li agrada molt
fer-ho. A més, recomana llegir en
valencià perquè «la nostra llengua és la nostra cultura, i llegir
en valencià consolida la cultura
del nostre poble».

Glòria Tello, regidora del consistori valencià, comenta que
des del seu departament s’està treballant molt per portar
a terme diversos projectes
culturals a la façana marítima
i també a la resta de districtes
del cap i casal. «Projectes que
poden suposar moviments importants en els barris que més
danys han patit, i que serviran
com a pilars fonamentals per
a canviar la societat», explica.
L’autora d’Una casa que fa
cantonet, Teresa Broseta, ha
sabut plasmar en el primer
llibre de la col·lecció «Llegir en
valencià» l’esperit d’un barri
autèntic que ha aconseguit
salvaguardar la seua essència.
«En els seus carrers encara
veus les veïnes i els veïns asseguts a la porta de casa, durant
els mesos d’estiu, gaudint de la
nit i la conversa, a la fresca»,
relata la regidora de Patrimoni i
Recursos Culturals, «i és encara
hui una festa única la tradicional Setmana Santa marinera»,
conclou.

Al Cabanyal
es conserven
receptes de
menjars que no
es coneixen fora
del barri

Glòria Tello, Regidora de Patrimoni i Recursos Culturals.

Glòria Tello, regidora
«Llegir en valencià consolida
la cultura del nostre poble»
Per a Glòria Tello ocupar el càrrec
de regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València és una gran
responsabilitat que, a més, ha
comportat intensos i inesperats
canvis en la seua vida diària. Ella
va nàixer, va créixer i encara hui
viu al Cabanyal, com bona part de
la seua família i dels seus amics.
Mai s’ha declarat ni s’ha posicionat en el bàndol neutral quan
s’ha tractat del seu barri. De fet,
ha sigut una membre actiu de la

plataforma Salvem el Cabanyal i
d’altres moviments relacionats
amb la façana marítima o amb els
drets i el benestar dels animals.
Conta esta llicenciada en
Sociologia que el Cabanyal és
la seua vida, la seua infantesa,
el lloc on s’ha criat. A les cases
d’este barri es conserven encara
hui les receptes d’un fum de
menjars típics, «molts dels quals
no es coneixen fora del barri, ni
tan sols dins de la nostra ciutat,
com la titaina, per exemple»,
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