
FESTES 
POTRIES 

2017 
del 21 al 26 d’agost





SALUTACIÓ DE 

L’ALCALDESSA

Benvolguts i benvolgudes,

De nou agost, de nou les 
festes, i de nou temps per 

compartir  amb  família  i 
amics. Una setmana on el 
sentiment de pertinença és 

encara més intens.

Les festes ens uneixen, no tinc cap dubte, però m’agradaria llançar 

des d’aquestes línies una reflexió i un prec. Cal que recuperem el 
valor del respecte cap a l’entorn en què habitem i cap a les 
persones per enfortir la nostra relació amb el visitant i, en l’àmbit 

local, en el nostre dia a dia. Respecte per la resta de veïns, per la 
comunitat, per la relació entre persones de diferent edat, respecte 

per cada una de les persones que conviuen al nostre municipi.

La setmana gran de les nostres Festes Majors convida a aquesta 
reflexió i esdevé un immillorable punt de trobada per fomentar 

aquesta cohesió social. Hem de ser conscients que aquestes festes 
les fem tots plegats i que la implicació, la il·lusió i el treball de tots 

els festers i les festeres, dels seus pares i les seues mares, de les 
confraries, dels pensionistes i jubilats, i dels veïns i les veïnes que 
col·laboreu amb la festivitat del Crist… sou el cor que fa bategar 

Potries durant aquests dies.

Per tant, gràcies a totes i tots els i les qui ho feu possible!
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I gràcies també als treballadors municipals per ocupar-se de tot allò 

necessari per fer-ho realitat. L'Ajuntament està i vol continuar estant 
al costat de les nostres tradicions i procurant la conservació del 
nostre llegat històric.

En Miquel, rector de la nostra parròquia, se’n va. Ha estat poc de 
temps entre nosaltres, se’ns ha fet curt, però ens ha deixat una gran 

empremta. Ha ajudat a crear espais comuns entre creients i no 
creients, sempre des del respecte, a bastir ponts de diàleg i a 
caminar junts per construir un poble més solidari i més just. En nom 

de tots els veïns i totes les veïnes i en el meu propi t’agraïsc el 
compromís social i l’estima que ens has demostrat aquest temps.

Per concloure, vull fer una crida als cassolers i les cassoleres a 
participar en els actes organitzats amb molta cura i estima, i a totes 
les persones que ens honreu amb la vostra visita, sigueu benvinguts 

i benvingudes i vos desitge que tots junts puguem viure i gaudir 
d’aquests dies de festa i de tradicions populars.

Entre tots i totes fem festa i, junts, fem poble.

Bones festes amics i amigues!

Assumpta Domínguez,
Alcaldessa de Potries.
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SALUTACIÓ DEL 

RECTOR

Aprofitaré aquest escrit per a 

desitjar-vos unes felices 
Festes i per acomiadar-me 

de tots vosaltres, ja que 
l’Arquebisbe m’ha nomenat 
Rector de la Parròquia de 

Santa Maria Magdalena de 
Beniopa.

Un any més celebrem les nostres Festes Populars i Religioses, 
seguint les nostres tradicions, és un moment de trobada i d’alegria, 
dins la nostra convivència veïnal. Dies de celebracions religioses i 

activitats lúdiques, dies de retrobaments i participació. Per això vull, 
des d’ací, desitjar-vos que passeu unes molt bones festes en 

harmonia, amb respecte i disfrutant d’aquestes.

Visca Santa Rita! Visca la Mare de Déu del Carme! Visca la Divina 
Pastora! Visca la Mare de Déu del Pilar! Visca el Santíssim Crist de 

l’Agonia!

Demane al Santíssim Crist que des de la seua ermita continue 

protegint i acompanyant a aquest bell, preuat i benvolgut poble.

M’agradaria aprofitar per a acomiadar-me de tots vosaltres, amb 
motiu del meu proper trasllat. He estat molt a gust a Potries, m’he 

sentit acollit i volgut per tots vosaltres, tant per les persones que 
participen habitualment del culte de la Parròquia, com per les qui no 

solen participar. He estimat a tots i vos porte en el cor. Recordeu 
que hi una una dimensió on ens trobem tots, creients i no creients, 
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un lloc comú: la solidaritat. La preocupació i la resposta als més 

necessitats, cap a fora i cap a dins del nostre poble.

Des de la meua nova destinació m’oferisc a tots vosaltres en tot allò 
que pugueu necessitar de mi.

Miquel Fons García,

Rector de Potries.
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SALUTACIÓ DELS FESTERS I LES FESTERES

Benvolgudes i benvolguts,

Després de dos anys de preparació i d’il·lusions estem ací una 

vegada més a punt de començar les festes del nostre poble.

Són dies per fer germanor, gaudir al màxim i tractar d’aparcar les 

preocupacions que tenim durant tot l’any. Dies que són possibles 
gràcies als nostres pares, les nostres mares, familiars i gent del 
nostre poble. A tots ells volem agrair aquesta passió que poseu per 

fer-ho possible.

Per la nostra part hem posat tot el nostre cor per aconseguir que 

siga una festa participativa, de tots i totes.

Hem tingut els nostres moments bons i no tan bons, però hem fet 
front a les adversitats, perquè la nostra festa, la festa de tothom, 

siga un record inoblidable.

També volem agrair a l’Ajuntament de Potries per fer possible tots 

els nostres actes i donar-nos suport en ells.

Eixim al carrer, omplim la plaça, passem-ho bé en les nostres 
Festes Majors, amb familiars i amics, en cadascun dels moments 

que ens brinden els nostres costums i les nostres tradicions.

Vos desitgem unes molt bones festes a tots i totes!

Festeres i Festers de 2017.
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FESTERES DE LA DIVINA PASTORA

NURIA PASTOR MIÑANA
CARLA SIFRES BENAVENT

GEMA TARRAZONA SAN MIGUEL

AITANA VIDAL DOMÍNGUEZ

FESTERS DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR

JAVIER ESCRIVÁ GONZÁLEZ
MARC GREGORI PASCUAL

FRAN MIÑANA SOLDEVILA
JORDI MONZÓ BAILLOT

ELOI SAMPAYO ESTRUCH
JORDI SAN MIGUEL SÁNCHEZ
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DIUMENGE 20 D’AGOST

22:15h
Cercavila pels carrers del poble amb les bandes de 
Beniarjó i Potries.

22:30h
Concert emmarcat dins del “XIV Programa de concerts 

d’intercanvis musicals 2017 de la FSMCV”, amb la 

participació de la banda de l’Agrupació Artístico Musical 
Ausiàs March de Beniarjó i la banda de l’Associació 

Artísticomusical Sant Blai de Potries. A la plaça de 
l’Ajuntament.
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DILLUNS 21 D’AGOST

18:00h
Berenar a la Fonda d'Entitats per a totes les confrares de 
la Divina Pastora i tots els confrares de la Mare de Déu del 

Pilar.

23:00h
Albaes dedicades a les festeres i els festers. La cercavila 

eixirà des de la plaça del País Valencià i esteu convidats i 
convidades a acompanyar-los i gaudir d’aquest cant 

tradicional valencià. En acabar hi haurà granissat, orxata i 
fartons a la plaça a càrrec dels festers.

Els festers i les festeres de 2017 i l’Ajuntament de Potries 
animem a tots els veïns i totes les veïnes a fer comboi per 
tal d’engalanar els carrers i posar el poble ben bonic per a 
les nostres festes.
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DIMARTS 22 D’AGOST

FESTA DE SANTA RITA

12:00h
Cercavila amb la banda de l’Associació Artísticomusical 
Sant Blai de Potries cap al Centre Social i Cultural.

12:30h
Trasllat de la imatge de Santa Rita de la Llar del Jubilat a 
l’església i missa en honor a Santa Rita.

FESTA DE LA BAIXÀ

20:00h
Cercavila pels carrers del poble fins l’ermita per arreplegar 

els Festers i les Festeres amb les Autoritats Municipals i la 
Banda de Potries.

21:00h
Processó. Baixada de les imatges del Santíssim Crist de 
l’Agonia i la Divina Pastora des de l’ermita fins l’església.

00:30h
Revetlla a la plaça del poble amb música per a tots els 

públics a càrrec de DISCO PIRÀMIDE.
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DIMECRES 23 D’AGOST

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

8:30h
Despertà pels carrers del poble amb música festera. En 
acabar, esmorzar al Bar de la Plaça; la confraria pagarà el 

gasto de taula.

12:30h
Cercavila amb la banda de música de Potries. El punt de 

trobada de les confrares serà la plaça del poble.

13:00h
Solemne missa en honor a la Mare de Déu del Carme 
cantada per la coral de Potries.

En acabar, hi haurà mini mascletà al carrer Europa.

14:30h
Dinar per a les confrares al Molí Canyar. Les interessades  

cal que es posen en contacte amb la directiva.
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19:00h
Masterclass de zumba a càrrec de Mónica Martínez 
Noguera, a la plaça del País Valencià.

21:00h
Cercavila amb la banda de música del poble. Les 

confrares ens veurem a la plaça per tal de recórrer juntes 

els carrers de Potries.

21:30h
Processó en honor a la Mare de Déu del Carme.

En acabar, es dispararà un castell de focs d’artifici a 

càrrec de la pirotècnia BORREDÀ.

00:30h
Revetlla a la plaça del poble amb música per a tots els 

públics a càrrec de l’orquestra GRAVITY.

Un any més, volem agrair a les confrares i al poble en 
general la seua col·laboració per mantindre la festa viva.

BONES FESTES A TOTES I TOTS. VISCA POTRIES I LA 
SEUA GENT!
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DIJOUS 24 D’AGOST

FESTA DE LA DIVINA PASTORA

8:30h
Despertà pels carrers del poble amb trons i coets 
acompanyats per l’agrupació PARRANDA’S BAND. En 

acabar, esmorzar per a totes i tots els assistents al Bar de 
la Plaça; les festeres es faran càrrec de la beguda i les 

ensalades.

10:00h
Jocs d’aigua a la plaça del poble.

12:15h
Cercavila per arreplegar a les festeres de la Divina 

Pastora acompanyades pels festers i la música de 

l’agrupació PARRANDA’S BAND.

13:00h
Missa solemne en honor a la Divina Pastora cantada per la 
coral de Potries.

14:00h
Mascletà a càrrec de la pirotècnia EUROPLÀ al carrer 
Europa.
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17:30h
Tradicional cavalcada de disfresses des de la plaça del 
País Valencià. Al final, al recinte firal podrem gaudir de la 

festa de l’escuma amb la música de l’ACTIVA SHOW i hi 
haurà repartiment de gelats per als presents.

20:45h
Cercavila per arreplegar a les festeres de la Divina 
Pastora acompanyades pels festers i la música de 

l’agrupació PARRANDA’S BAND.

21:30h
Solemne processó en honor a la Divina Pastora.

En acabar, castell de focs d’artifici a càrrec de la 
pirotècnia EUROPLÀ.

00:30h
Revetlla a la plaça del poble amb música per a tots els 

públics amb l’orquestra MONTECARLO, i després 

discomòbil THE LUXE amb el DJ Manel Mascarell al 
recinte firal.

Les festeres de la pastora volem agrair-vos a totes les 
veïnes i els veïns la vostra col·laboració desinteressada 
amb les festes de 2017 i desitjar-vos molt bones festes a 
tots i totes.
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DIVENDRES 25 D’AGOST

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR

8:30h
Despertà pels carrers del poble amb trons i coets 
acompanyats per l’agrupació PARRANDA’S BAND. En 

acabar, esmorzar per a totes i tots els assistents al Bar de 
Dalt; els festers es faran càrrec de la beguda i les 

ensalades.

10:00h
Jocs d’aigua a la plaça del poble.

12:15h
Cercavila per arreplegar els festers de la Mare de Déu del 

Pilar acompanyats per les festeres i la música de 

l’agrupació PARRANDA’S BAND.

13:00h
Missa solemne en honor a la Mare de Déu del Pilar 
cantada per la coral de Potries.

En acabar, mascletà a càrrec de la pirotècnia AITANA al 

carrer Europa.

14:30h
Dinar per a tots els assistents. PAELLA GEGANT a càrrec 
dels festers i les festeres al carrer Jaume I (Casa de la 

Cultura).
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17:00h
Jocs d’aigua a la plaça del poble.

20:45h
Cercavila per arreplegar els festers de la Mare de Déu del 
Pilar acompanyats per les festeres i la música de 

l’agrupació PARRANDA’S BAND.

21:30h
Solemne processó en honor a la Mare de Déu del Pilar.

En acabar, castell de focs d’artifici a càrrec de la 
pirotècnia AITANA.

00:30h
Revetlla a la plaça del poble amb música per a tots els 
públics amb l’orquestra EUFORIA, i després discomòbil 

THE LUXE amb el DJ Manel Mascarell al recinte firal.

Els festers del pilar volem agrair-vos a tots els veïns i les 
veïnes la vostra col·laboració desinteressada amb les 
festes de 2017 i desitjar-vos molt bones festes a totes i 
tots.
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DISSABTE 26 D’AGOST

FESTA DEL SANTÍSSIM CRIST DE L’AGONIA, LA PUJÀ

8:30h
Despertà pels carrers del poble amb trons a càrrec de la 
pirotècnia BORREDÀ.

11:00h
Animació aquàtica a la Piscina Municipal per a grans i 
menuts.

13:30h
Cercavila pels carrers del poble amb les Autoritats 

Municipals acompanyades per la Banda de l’AAM Sant Blai 

de Potries.

14:00h
Mini mascletà a càrrec de la pirotècnia BORREDÀ al 
carrer Europa.

17:00h
Animació aquàtica a la Piscina Municipal per a grans i 

menuts.

19:45h
Cercavila pels carrers del poble per arreplegar els Festers 

i les Festeres amb les Autoritats Municipals i la Banda de 
Potries.
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20:30h
Solemne missa en honor al Santíssim Crist de l’Agonia 
cantada per la coral de Potries.

21:30h
Solemne processó en honor al Santíssim Crist de l’Agonia 

i pujada de la imatge a l’ermita junt amb la Divina Pastora, 

acompanyats del grup de balladors de Daimús, la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters de la Safor i la Banda de Potries. Al 

pas de la imatge del Crist pel carrer del barranc hi haurà 
una passejà a càrrec de l’Associació Amics de la Cordà.

En acabar, es dispararà un castell de focs d’artifici a 

càrrec de la pirotècnia BORREDÀ.

00:30h
Revetlla a la plaça del poble amb música per a tots els 
públics a càrrec de l’orquestra MITO.

04:00h
Cercavila des del carrer de Dalt fins el camp de futbol per a 
donar pas a la Cordà, a càrrec de l’Associació Amics de la 

Cordà de Potries. Les cinc primeres eixides seran una 
mostra de foc infantil per als més menuts. I, per acabar, hi 

haurà una paella ben coneguda!

L’Ajuntament de Potries vol agrair a tot el veïnat la seua 
col·laboració desinteressada en la festa del Crist.
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DIUMENGE 27 D’AGOST

DIA DEL SILENCI

Arriba el final de la setmana més marcada de l’estiu a Potries. 
Les Festes Majors acaben amb el “Dia del Silenci”, una jornada 

per a descansar, per a depurar, per a relaxar-se, per a netejar i 
per a relfexionar. Pensem en la convivència dels dies passats, 

en el comboi, en les tradicions, en els costums, en la festa i en 
els festers dels propers anys. Agafem forces per acabar l’estiu i 
encetar un nou curs ple de reptes, il·lusions i més festa.

Les confraries, els festers i les festeres, l’Associació Amics de 

la Cordà i l’Ajuntament de Potries esperem que hàgeu gaudit 
d’una bonica i alegre setmana. Bona jornada de descans a 
totes i tots!

Vos deixem amb dos textos per a pensar Potries, el patrimoni 
històric i natural, la riquesa social i cultural. “Les imponderables 
belleses de Potries” és la traducció d’un article publicat a Las 

Provincias l’any 1932; i “Erasmus a Potries” es tracta d’un regal d’un 
dels membres de la companyia Escena Erasmus, escrit aquest 

estiu. Paraules combinades que dibuixen un cicle intergeneracional, 
que escriuen una història sobre el com, què i qui cassolers.
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LES IMPONDERABLES BELLESES DE POTRIES

En els confins de València i Alacant es troba ubicat un dels 
innombrables àtoms de població humana disseminats per aquests 

contorns.

Compta el xicotet poble en l’actualitat amb curta diferència el mateix 

número de cases que en l’època en què els romans mataven els 
seus ocis i anestesiaven el seu estómac fabricant atuells, raó per la 
qual aquests primers moradors li van donar el nom de Terrisseries 

(significat de la paraula Potries), mot que conserva encara en tota la 
seua integritat.

Es diria un àtom inert de població. Tanmateix, no és així; el poble no 
s’ha sostret per complet als progressos d’això que anomenen 
civilització. Els seus fills (i filles), entre els quals els hi ha d’il·lustres, 

es mostren molt ufanosos perquè Potries té cinc estacions. És cert 
que quatre són les de l’any; l’altra estació és la del ferrocarril. 

També el telègraf i el telèfon han estés per allí els seus cables. Un 
riu munyit en la seua última gota, poc més d’un quilòmetre amunt 
del poble, serpenteja els límits del seu terme i dóna l’aigua al bonic 

camp de Potries i pobles conveïns.

L’hulla blanca de les grans séquies és aprofitada metamorfositzant-

se, ara en energia elèctrica que dóna llum i força motriu a distints 
pobles, ara en potència aplicada a enormes turbines que posen en 
acció maquinàries modernes dedicades a la mòlta de cereals, venint 

a substituir els antics molins, o a l’obertura de la pellorfa que deixa 
en llibertat l’arròs.

Jau el poble en les faldes d’una muntanyeta en la cimera de la qual 
la robusta fe religiosa ha alçat una sumptuosa ermita; va ser un 
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miracle la realització d’aquesta grandiosa obra. Encara es recorda 

el cel amb què el pastor d’ànimes la va dur a terme. Es conta que 
les penitències de les confessions es transformaven en treball per al 
temple de Crist, i homes, dones i xiquets acudien al confessionari; 

l’Ego te absolvo es donava a canvi d’un peó amb el seu òbol. El cel 
del senyor capellà no es va limitar a la construcció del temple: va 

voler fer del poble el model més acabat de virtut, i ho va aconseguir. 
La llavor de la més alta moral, escampada al vol fa huitanta anys, 
en camp tan fèrtil, segueix hui dia donant els seus fruits. I, com cap 

ésser humà deixa d’experimentar un vivíssim goig en presència de 
la virtut, els habitants de Potries van viure feliços. Heus ací una de 

les múltiples causes per les que hem de reconèixer, sentir i 
confessar l’eficàcia inesgotable del cristianisme.

Dos fileres de ciprers ben copats mediten en les vores d’un Via 

Crucis que s’extén pujant paulatinament des dels afores del poble 
fins poc abans d’arribar a la porta del Sagrat edifici; ací es bifurca 

en braços arquejats i vorejats pels austers arbres per a donar dues 
entrades a una placeta limitada en circumferència que marca un 
banquet de pedra llaurada. Una línia imaginària que continuara el 

Via Crucis traçaria un diàmetre en la placeta. En l’extrem d’aqueix 
diàmetre s’alça majestuosament la bella capella. Per a arribar a les 

seues portes s’han d’escalar uns deu graons, la realització dels 
quals és bastant penosa després d’un viatge a peu pel camí del 
Calvari.

Hem arribat, doncs, a la placeta i ens disposem a reposar-nos del 
cansanci, ubicant-nos en la part que correspon a l’extrem anterior 

del diàmetre al peu d’una creu gegantina que, com un far de llum 
divina, indica a l’extraviat navegant el port de salvació.
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Unes lloses ens serveixen de seient, però pensem en què Crist va 

fer el mateix trajecte amb la creu a sobre i que el seu descans va 
ser el martiri de la crucifixió.

Vas a retribuir-te, pacient lector, gaudint moments de ventura al 

contemplar la més bella perspectiva que la natura et brindara.

Imagina’t cirumdat per mar i muntanyes tres quarts d’horitzó 

perfectament pla en què a cada bes de sol respon la terra amb una 
taronja.

El cel, en les seues gales blaves, vesteix la joia d’or, amb una 

brillantor inusitada que ens permet atalaiar el panorama amb 
claredat suma. És tot un tarongeral sense quasi solució de 

continuïtat. Alguna que altra parcel·la de terra ha estat reservada 
per al cultiu de la tomaca, la bajoca, el pésol, etc., hortalises que 
amb honors de príncep són rebudes als ports d’Hamburg i Londres 

(ací té poc a fer la reforma agrària). Estàs, estimat lector, front a allò 
més bell de la bellíssima horta de València. Innumerables fringíl·lids 

fereixen amb la seua arpada llengua l’espai, i els seus trinats 
penetren dolçament en les nostres orelles. Aquells punts blancs que 
semblen lepidòpters pul·lulant en cèsped blau allà en els límits del 

casquet que ens envolta són les veles dels pescadors que ens 
porten els productes del Mediterrani, abundants, frescs i barats.

Dividida i subdividida en vasos cada vegada de menor calibre, corre 
l’aigua de reg per tota aquesta horta de Gandia, com circula la sang 
en el nostre organisme; el cor de Potries.

Amb una separació mitjana de dos quilòmetres, comptem un per un 
els 29 pobles del districte els habitants del qual donen una densitat 

de més de dos mil per quilòmetre quadrat; és el més poblat del 
planeta.
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Com un rèptil a la recerca del cau, avança en una vertiginosa 

carrera la locomotora, creuant l’horta en la línia més o menys 
sinuosa d’Alcoi a Gandia.

Després de donar gràcies al Crist de l’Agonia, que es venera en 

l’ermita, baixem al poble, la descripció del qual faré molt subtilment. 
Una bella plaça perfectament quadrada d’uns seixanta metres de 

costat, corejada de cases amb jardins al front, que porta l’honrat títol 
d’un insigne fill del poble, D. Simeón Peiró Muñoz, a qui encara 
recorden els pobres d’avançada edat amb pur afecte i 

reconeixement a les seues obres caritatives; és assentament del 
porrat que se celebra tots els anys per Sant Blai, on acudeixen tots 

els pobles comarcans. Una altra plaça que dóna front a l’església, i 
uns quinze carrers, quasi tots rectes, completen el poble, en què 
abunden estils en les seues cases, des del morú fins el modern més 

refinat. Citarem les cases de la família Peiró i l’edifici Faus.

Són fills del poble el Pare Fernando Garrigós; N’Alejo Peiró, que va 

ser rector del Patriarca de València; el molt il·lustre senyor doctor 
Juan Peiró Llopis, canònig de la Col·legiata de Gandia; en Salvador 
Faus, rector de Carcaixent, i altres molts, entre els quals els hi ha 

metges, enginyers, notaris, advocats, farmacèutics, mestres, etc.

Una carretera acarícia els murs de les seues cases, angoixada per 

l’abandonament en què la té la Diputació provincial; a totes hores 
corren per ella autos i òmnibus que fan el trajecte de Gandia a 
Vilallonga. Dediquem en tancar un record a Batiste, popular 

cobrador en els referits òmnibus.

Simeón García Muñoz - Las Provincias

Divendres 23 de desembre de 1932
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ERASMUS A POTRIES

No en sabíem res, de Potries. Fins fa quatre dies, per a molts de 
nosaltres era només un nom entre tants com hi havia a la llista dels 

pobles que visitaríem durant la gira de l’espectacle La fira invisible. 
Per als qui no el conegueu encara, us explicaré breument que 

Escena Erasmus és un projecte meravellós que posa en contacte a 
joves estudiants d’arreu d’Europa que tenen en comú la passió pel 
teatre. Els joves no només rebem un curs de formació actoral 

debades durant tot l’any sinó que, a més, ens endinsem en el 
muntatge d’una obra per tal de representar-la durant els mesos de 

maig, juny i juliol a una vintena de pobles de la província de 
València. Enguany Potries va estar seleccionat per a acollir 
l’espectacle i, en veure’l a la llista al costat de ciutats com València 

o Gandia (molt més atractives a primera vista per als estudiants 
vinguts de fora) no ens podíem imaginar que la nostra estada a 

Potries seria, d’entre totes les de la gira, la més intensa i fructuosa.

Recorde que, en baixar de les furgonetes, encara portàvem al cos el 
record agredolç de la nit anterior a Ontinyent, una funció que va ser 

un èxit de públic però que no va anar tan bé com a nosaltres ens 
haguera agradat. A més, havia sigut l’última funció d’una de les 

actrius principals de l’obra, que va haver d’abandonar la companyia 
per motius de salut. Al cansament propi dels viatges, muntatge i 
desmuntatge de l’escenografia i activitats als pobles, s’havia sumat 

la tensió que sempre comporta la convivència continuada. Aquell 
matí ens va rebre, a l’Ajuntament, Assumpta i altres veïns del poble 

que ens acollirien desinteressadament aquella nit a les seues 
cases; Damià ens explicava amb la passió de qui ho viu, com si els 
hagués viscut o els portara a la memòria de la pell, els orígens del 
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poble i la seua vinculació amb l’aigua; Sergi ens feia fotos per 

guardar-ne el record. Aquell dia de cel gris, de pluja capritxosa, vam 
conèixer l’ofici del terrisser i vam gaudir d’un menjar deliciós tot 
elaborat amb productes de la zona: aspencat, tonyina de sorra, 

fideuà... I, poc abans de muntar l’escenografia, vam riure moltíssim 
amb les titelles de Josep Escrivà, un autèntic artista (durant el que 

ens quedava de gira vam estar fent broma amb els seus acudits i 
usant algunes de les seues paraules). Aquell dia, ja contagiats de 
l’alegria de la gent del poble, vam anar a preparar-ho tot per a la 

funció. No comptàvem, però, amb la pluja. Vam haver d’amagar, 
dins l’escola, escenografia, atrezzo i equip tècnic, i a poqueta nit 

vam decidir, amb l’Ajuntament del poble, que l’espectacle no tindria 
lloc aquella nit. Potser al dia següent podríem fer-lo, però hauríem 
d’ajornar la nostra eixida cap Anna (on faríem, dos dies després, la 

següent funció), canviar la planificació i quedar-nos un dia més a les 
cases dels veïns que ens les havien oferit, entre moltes altres 

coses. Siga com siga, finalment vam decidir tirar avant i fer la funció 
al dia següent. I els veïns, vosaltres, no només ens vau fer costat 
sinó que us vau alegrar de tenir-nos un dia més allà. Si no era prou 

amb cedir-nos fins i tot el vostre llit perquè estiguérem més 
còmodes (gràcies eternes, Yolanda), encara ens vau deixar 

«ocupar» les vostres cases un dia més... Al sopar ens vam conèixer 
encara més, i, si en arribar a les postres ja podíem dir-nos amics, 
les copes, en compartir-les, ens van unir com de les mans, i ens van 

fer, si m’ho permeteu, germans. 

En eixir el sol vam voler pujar a l’ermita per veure-la amb més 

claror, i vam anar a nadar, i vam menjar com senyors, de nou, i poc 
abans de la funció, un gran amic i company polonès, el Szymon, em 
preguntava si, com ell, jo també estava nerviós, si era conscient de 

la gran responsabilitat que teníem, ja que després de que el poble 
ens ho haguera donat tot, nosaltres només podíem donar el millor 
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de nosaltres mateixos damunt l’escenari. L’ambient, aquell dia, als 

improvisats camerinos instal·lats a l’escola infantil, bullia de 
sentiments agredolços: una nova actriu havia de fer un paper ben 
important, havíem viscut uns dies magnífics, les últimes funcions no 

ens havien eixit bé del tot i el dia anterior ens havia plogut a última 
hora. Però, d’entre totes eixes coses, ens vam quedar amb els dos 

dies al vostre poble que, poc o molt, ens havien canviat a tots. A la 
funció ho vam passar genial, i l’emoció per tot el que ens havíeu 
donat va ser tan gran, que, en acabar, el company Lucas, vingut des 

del Brasil, no va poder evitar alguna llàgrima, i jo mateix, després de 
trobar algun que altre somriure dels que no hi ha més entre les 

mirades emocionades del públic, em vaig quedar immòbil sobre la 
fusta de l’escenari, assumint, paint aquells dos dies i tot el que havia 
viscut. No podem fer més que donar les gràcies a tot el poble de 

Potries, i sempre ens quedarem curts.

Gràcies per obrir-nos les portes i els braços i les cases. Res és més 

bonic que veure homes i dones alegres, que estimen el seu poble, 
que el viuen i el cuiden, donant-t’ho tot, oferint-te la seua història, la 
seua cultura i els seus paratges. A mi no se m’acut cap manera 

millor d’acollir. Cap. I ara, vosaltres, el vostre poble, vosaltres, heu 
deixat una petjada ben profunda als cors dels joves actors que van 

arribar al poble aquell dia gris de juliol, i un trosset del poble va amb 
ells, amb nosaltres, que hem tornat ja a les nostres cases (i a mi 
només em separa de vosaltres una serra, però teniu trossets del 

poble per tot el continent i més enllà del gran oceà). Encara que 
aquell dia, en llegir el nom del poble a aquella llista, no en sabíem 

res, ara... no diré que ho sabem tot, però en sabem un bon tros. 
Sabem ara l’alegria de la gent que allà viviu, la vostra passió pel 
poble i per allò que estimeu, el vostre interès per la cultura, pel 

teatre de tot tipus, la vostra hospitalitat immensa, la vostra estima 
per l’aigua i pel fang i la terra. Sabem, també, les vostres abraçades 
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i tot l’amor que teniu, i el gust de la vostra companyia i la sort de la 

vostra existència... i el vostre somriure. En efecte, no ens sabíem 
res, del vostre poble. Res. Guardàvem una ignorància que encara 
ens fa vergonya quan ho pensem. I ara ens quedaríem a viure. 

Potries és, amb el vostre permís, ja una miqueta nostre, ja una 
miqueta més Europa. Recordarem per sempre més aquests dos 

dies que la pluja ens va regalar, cuidarem les amistats i tot allò que 
l’aigua va fer nàixer. Tornarem. Ocupareu per sempre més un 
raconet del nostre cor, estareu a l’escenari quan algú de nosaltres hi 

puge a qualsevol racó del món, i sempre, sempre, sempre, 
guardarem un bocinet del vostre poble ben a dins nostre per a 

tornar sempre que calga, sempre que ens ho demane el cor: 
tornarem, siga com siga. Tornarem.

Ismael Sempere (Alfafara)

Actor a la companyia Escena Erasmus

Dilluns 31 de juliol de 2017

26



ESCENA ERASMUS A POTRIES (Juliol 2017)

27



ESCENA ERASMUS A POTRIES (Juliol 2017)
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NORMES, RECOMANACIONS I APARCAMENTS 

PER ALS DIES DE FESTES

Queda terminantment prohibit tirar coets d’eixida, valencianes, 

borratxos o de qualsevol tipus fora de les hores i els espais 
autoritzats.

Recordeu no aparcar als carrers per on passa de costum la 
processó.

Queda prohibit aparcar durant totes les festes a la plaça del 

País Valencià.

Les cases que estan prop del lloc on es disparen les 

mascletades hauran d’evitar tindre roba estesa o d’altres 
objectes inflamables als patis interiors, els terrats i les 
balconades.

A més a més, per a major seguretat, es recomana mantindre 
les finestres entreobertes i les persianes baixades.

Queda prohibit l’estacionament de vehicles, per a les 
mascletades, en els trams afectats pel perímetre de protecció 
del carrer Europa.

ATENCIÓ: L’incompliment d’aquestes normes i recomanacions 

comportarà la sanció corresponent i la retirada dels vehicles per part 
de la grua.




