www.llegirenvalencia.org

“

No es pot
estimar allò que
no es coneix

Ell ha cursat estudis d’Enginyeria Agronòmica.

ENRIC NAVARRO,
PRESENTADOR
TERRA VIVA
«S’ha de comunicar la
realitat del sector primari
per a dignificar-lo»
La seua família està ben arrelada a
la terra. Son pare va nàixer en una
barraca en l’Horta de Vera, on hui
està el campus de Tarongers, i sa
mare en una alqueria de Benicalap,
on plantaren fa uns anys «l’esquelet d’un estadi de futbol en una
de les operacions més fosques

d’especulació urbanística de l’època», rememora. Les vacances les
passava a l’estiu, collint tabac i al
Nadal, sembrant creïlles amb el
iaio Fèlix Valls: «era divertidíssim, i
com que mai em va obligar a acompanyar-lo ho feia de bona gana».
Va cursar la carrera més semblant

”

a allò que volia fer després, Enginyeria Agronòmica, i partir d’ací
es va especialitzar en producció
ecològica. El 2003 va decidir instal·
lar-se a l’Horta, abans que no desapareguera, per encetar el seu propi
projecte en horticultura ecològica.
Sempre l’havia atret el món de l’audiovisual, per això quan li proposaren presentar Terra Viva (À punt)
no s’ho va pensar massa, «al principi em semblava com un joc, però
en realitat és importantíssim, s’ha
de comunicar la realitat del sector
primari per a dignificar-lo». Assegura que vivim un procés de manca
de relleu generacional en tots els
sectors, agricultura, ramaderia i
pesca, i en bona part és degut al
desconeixement, i al fet que han
estat durant anys professions desprestigiades. «No es pot estimar
allò que no es coneix, i la gent de la
mar i de la terra està fent una tasca
importantíssima de manteniment
del territori en la immensa majoria
dels casos, que no està reconeguda com cal».

Temps de batuda
Ha estat rellegint Enric Valor,
va començar amb els llibres
prescrits a l’institut i a poc
a poc ha arribat al «Cicle de
Cassana» i a Temps de batuda: «m’interessa pel que té de
recopilació dels coneixements
tradicionals agraris, pels efectes devastadors que tingué
la fil·loxera sobre la societat
valenciana». Admet que li
va agradar molt la campanya
«Llegir en valencià, la nostra
cuina» perquè tractava els
productes tradicionals. Tanmateix considera un encert
la temàtica d’enguany perquè
«el patrimoni ens ajuda a saber qui som i per què som així.
Sant Miquel dels Reis està edificat sobre Sant Bernat de Rascanya i aquest sobre l’alqueria
islàmica, per allà passa un
dels braços d’aquesta sèquia
importantíssima per a l’Horta;
les sèquies marquen els límits
dels termes, i en aquest cas, el
límit de la jurisdicció del Tribunal de les Aigües. Tot el patrimoni és important, el material
i l’immaterial».

Dissabte,20 de juliol

per només

1€
Diumenge, 21 de juliol

per només

1€
8 làmines
mida DIN A4
amb la cartilla

GRATIS

