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PREMI PER A QUADERNS D'INVESTIGACIO 

Quaderns d'Investigació va rebre, el passat 3 de maig, el Premi 
Manuel Sanchis Guarner, otorgat pel Bloc Jaume I d'Alaquàs, durant el 
transcurs d'un sopar, celebrat al restaurant Granada. L'acte, al que varen 
assistir unes trescentes persones, va ser realitzat conjuntament amb els 
Blocs d'Aldaia i Torrent, que també varen premiar persones o entitats de 
reconegut prestigi i esforç en el, no sempre fàcil, àmbit cultural. 

El premi va ser concedit a Quaderns d'Investigació per la seua tasca 
en la divulgació de la història d'Alaquàs en els següents termes: 

"L'any 1981 naixia a Alaquàs una publicació que, amb els anys, ha 
esdevingut símbol de la memòria històrica d'una població. Els Quaderns 
d'Investigació recollien en el seu primer volum vuit articles que dirigien 
el seu anàlisi a símbols essencials del poble: el Convent dels Mínims, 
l'església de l'Assumpció, la Mare de Déu de l'Olivar, les festes. Eren els 
primers articles, d'una llarguíssima nissaga, que pretenien, alhora, donar 
a conèixer amb profunditat, en uns casos, i recordar en altres, aspectes 
d'edificis, costums, dates històriques i altres qüestions de la vida quoti-
diana d'alaquaseres i alaquasers que sovint ignoren o oblidem. 

Al llarg del seus XIV volums, trobem dues línies de treball que han 
sigut l'essència i, al mateix temps, la base de l'èxit dels Quaderns con a 
publicació que s'ha popularitzat. D'una banda, la investigació seriosa 
d'un bon grapat d'universitaris, que han dedicat part de les seues hores 
d'estudi a Alaquàs. D'una altra, la col·laboració de veïnes i veïns amb 
aportacions més personals, però igualment necessàries pel que fa al des-
cobriment de fets o aspectes quotidians. L'estudi i la divulgació, sense 
oblidar l'encertat recull d'història gràfica, han fet que amb el temps, els 
Quaderns d'Investigació hagen estat rebatejats com el "llibre del poble". I 
per si això fóra poca cosa, vora un 50% dels textos publicats estan escrits 
en valencià. 

-163-



Estudis demogràfics o urbanístics, investigacions històriques, filolò-
giques, personatges importants, esdeveniments concrets, reflexions perso-
nals. Imatges del passat, textos que ens il·lustren des del medieu fins als 
nostres dies, que ens parlen sobre la música, la política, l'art, la religió, la 
gastronomia. Tot ha tingut, té, i tindrà, cabuda a les pàgines de Quaderns, 
bé pel seu rigor, bé per la seua curiositat. 

Moltes han sigut les persones que han col·laborat, ja fóra amb alguna 
contribució esporàdica, ja fóra amb la seua dedicació constant, seria una 
llista inacabable d'agraïments, en la qual s'haurien d'incloure també lec-
tores i lectors de la publicació, que any rere any li donen suport. 

En qualsevol cas, per tota eixa gent, per l'aportació que ha fet, i con-
tinuarà fent, a la recuperació de la memòria col·lectiva, pel suport que ha 
suposat a tantes investigacions, per la seua vàlua cultural per damunt de 
personalismes, pel que suposa d'èxit d'un treball col·lectiu, el Bloc Jaume 
I d'Alaquàs han decidit concedir el Premi Manuel Sanchis Guarner als 
Quaderns d'Investigació." 

Ramón Tarin, en representació del consell de redacció de Quaderns, 
va recollir el premi de mans d'Eliseu Climent, president d'ACPV, entitat 
patrocinadora del Bloc Jaume I. 
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