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Valls de llegenda 

I. Introducció 

A mena d’introducció direm que la nostra proposta es basa en la realització d’un 

projecte interdisciplinari a partir de les llegendes i la història de dues valls: 

Laguar i Gallinera. La proposta, doncs, naix a partir de dos objectius principals. 

El primer és que volem posar en valor en el món de l’ensenyament en català, la 

riquesa lingüística, paisatgística i de cultura popular de les nostres terres. En 

segon lloc, volem fer veure la rellevància de la història col·lectiva, a més de 

fomentar i valorar l’ús de la paraula “viva” parlada als pobles. 

En resum, a partir de les llegendes que deriven d’aquestes valls, pretenem que 

l’alumnat valore positivament l’herència de la literatura popular, així com la 

relació amb la història del seu entorn. 

Amb tot açò, hem elegit dos llocs específics per a realitzar el nostre projecte: les 

valls de Gallinera i Laguar. D’una banda, ambdues valls conten amb una càrrega 

històrica simbòlica vinculada amb el seu passat morisc. La primera, a mans del 

cabdill morisc Al-Azraq, va ser una de les poques a plantar cara a Jaume I. Pel 

que fa a la Vall de Laguar, va viure un dels episodis més importants de l’expulsió 

morisca. Allí s’agruparen milers de moriscos per tal de lluitar contra les tropes 

del rei i quedar-se a la seua terra. Així, ha sigut a partir d’aquests fets històrics 

que han esdevingut moltes llegendes de les que parlem. D’altra banda, ambdues 

valls tenen l’atractiu de contar amb una gran riquesa lingüística gràcies a la 

presència de fonètica mallorquina. 

Per a mostrar la cultura popular, literària, lingüística i històrica d’aquestes valls, 

la ruta utilitzarà els textos relacionats amb les rondalles dels territoris, i també, 

alguns llibres com és El Cavall Verd de Joaquim Borrell i alguns fragments dels 

llibres de Bernat Capó com Terra de Cireres o Costumari Valencià, coses de 

poble. 

Hem de dir, que presentem la nostra ruta literària com un projecte anual. Per 

tant, hi haurà activitats prèvies a la ruta literària, de preparació; activitats 

durant la ruta literària; i activitats posteriors a aquesta. 

En les següents pàgines explicarem amb detall com desenvoluparem el nostre 

projecte. Primer que res, haurem de contextualitzar la proposta. Per això, 

parlarem de l’alumnat a la qual va dirigida, exposarem els objectius que 

pretenem i aquells aspectes de la programació curricular que s’hi relacionen. 

També situarem en el calendari la proposta i enumerarem els textos literaris que 

hi utilitzarem. En segon lloc, parlarem dels nostres llocs literaris i dels 

participants que ens acompanyaran. Per últim, totes les activitats que hem 

proposat per a l’eixida, tant les prèvies, les que farem in situ, com les posteriors.  
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II. Desenvolupament de la 
proposta 

1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

1.1. Alumnes als quals va dirigida la proposta 
 

La nostra proposta està pensada per als alumnes de 4t d’ESO de l’IES Orriols de 

la ciutat de València en l’assignatura de Valencià: llengua i literatura. Aquesta 

tria està íntimament relacionada amb els objectius que volem aconseguir i que 

expliquem en el següent punt, i està basada en el que a continuació explicarem. 

D’una banda, l’IES Orriols es caracteritza per tindre una gran quantitat 

d’alumnat nouvingut que pràcticament no coneix el nostre territori a causa de la 

dificultat que sempre presenta conéixer un nou país i dels pocs recursos 

econòmics per a fer-ho. Però no només és l’alumnat nouvingut el que no coneix 

gran part del País Valencià, sinó que la majoria de l’alumnat del centre tampoc 

ha tingut l’oportunitat d’eixir de la ciutat de València, novament per qüestions 

econòmiques. Amb el nostre projecte, els alumnes tindran l’oportunitat de 

canviar la ciutat per un ambient rural i paisatgísticament molt ric. 

D’altra banda, aquest alumnat utilitza el castellà com a primera llengua. El fet 

que per a l’alumnat siga difícil eixir del seu barri, fa que no conega altres 

realitats sociolingüístiques, com són les de les comarques centrals valencianes. 

D’aquest manera, es perpetuen prejudicis lingüístics com que el valencià no es 

parla en cap territori o que no té cap utilitat. Si els donem l’oportunitat de 

contactar amb llocs on la majoria de la població utilitza el valencià com la 

primera llengua, potser contribuirem a superar aquestes actituds devers la 

nostra llengua. 

Com acabem de dir, la tria d’aquest alumnat ve lligada als objectius que ens 

proposem i que a continuació descriurem. 

1.2. Objectius generals de la ruta literària 
 

Aquests són els objectius que ens proposem en la realització de la nostra eixida 

literària i de les activitats que hem elaborat per a treballar-la: 
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Objectius  

1. Conéixer la rondallística valenciana 

2. Conéixer i valorar la cultura popular del País Valencià 

3. Conéixer i valorar la cultura literària popular del País Valencià 
4. Conéixer l’entorn valencianoparlant 

5. Valorar la riquesa natural i rural del nostre país 

6. Desenvolupar la capacitat creativa 

7. Millorar l’expressió oral i escrita 

8. Involucrar l’alumnat en el seu aprenentatge 

1.3. Aspectes de la programació del curs vinculats a la proposta 
 

El projecte que presentem encaixa perfectament amb el currículum de 

l’assignatura de Valencià per al quart curs de l’ESO. L’ubiquem sobretot, en  el 

bloc d’ ”Educació literària”, ja que compleix molts dels punts que aquest 

presenta. Però a més, com que es tracta d’un projecte amb molts objectius, fa 

que es treballen molts blocs i continguts de l’assignatura, tot i que no siga d’una 

manera teòrica, sinó aplicada a la pràctica. Això, ho podrem comprovar en 

l’apartat d’activitats d’aquest document. 

Ací, exposem d’una forma clara i esquemàtica tot allò que treballarà el nostre 

projecte. Recordem i incidim de nou en què els continguts es treballaran de 

manera pràctica i conjuntament. És a dir, que l’alumnat no serà conscient que 

està treballant moltes coses alhora i açò facilitarà que es convertisca en un 

treball dinàmic i profitós.  

Continguts que es treballaran: 

Bloc 4: Educació literària 

Desenvolupament de l’autonomia lectora i valoració de l aliteratura com a font 
de plaer i de coneixement d’altres mons, temps i cultures. 

Lectura de textos de literatures de les llengües constitucionals i de la literatura 
occidental. 

Lectura comentada de novel·les i relats escrits des del segle XIX fins a 
l’actualitat, que oferisquen distintes estructures i veus narratives. 

Contacte, a través de la lectura, amb les autores i els autors de la literatura 
juvenil i general més rellevants de la cultura pròpia i de la cultura universal, 
tant de la clàssica com moderna. 

Foment de la lectura per mitjà del contacte amb autores i autors en visites al 
centre, la lectura de ressenyes i la participació en altres actuacions d’animació 
lectora [...] per a consolidar l’hàbit lector. Formar amb sentit crític les 
preferències personals en la selecció de llibres i gust per compartir sentiments i 
emocions suscitats per l’experiència lectora. 

Composició de textos d’intenció literària i elaboració de treballs sobre lectures. 

El segle XX . Característiques generals i particulars. 
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La poesia. Vicent Andrés Estellés 

L’evolució en la novel·la i el conte. Enric Valor. 

 

Bloc 1: Comunicació. Habilitats lingüístiques 

Escoltar, parlar i conversar. 

Llegir. Comprensió de textos escrits. 

Escriure. Composició de textos escrits. 

 

Bloc 2: Llengua i societat 

Situació actual del valencià. 

Trets principals de les varietats geogràfiques. (El parlar de la Marina). 

Consideració del  valencià com a idioma propi del País Valencià, apte per a tot 
tipus d’usos funcionals i vehicle necessari de cultura. 

Acceptació de la conveniència i la necessitat de dominar el valencià i el castellà 
al País Valencià. 

Incorporació del valencià en tots els àmbits d’ús de la llengua i per a qualsevol 
funció comunicativa, en un procés de compromís personal en la recuperació 
cultural i la normalitat lingüística. 

Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències 
lingüístiques, culturals, ètniques o de gènere. 

Actitud de rebuig davant dels usos discriminatoris de les llengües per raons de 
classe, lingüístiques, culturals, ètniques o de gènere, i davant d’estereotips i 
prejudicis  sobre les varietats lingüístiques i sobre els seus parlants. 
Consciència positiva de la diversitat lingüística i cultural existent en el context 
social i escolar, com a manifestació enriquidora a la qual s’aporta i de la qual es 
participa; condició necessària per a la integració adequada de les persones 
procedents d’altres països, societats i cultures. 

 

Bloc 3: Coneixement de la llengua 

Fonètica i ortografia Recordem que, tot i que aquests 
continguts no s’expliquen a classe 
de manera teòrica, s’hauran de 
treballar a l’hora d’analitzar els 
diferents textos literaris i 
d’escriure’ls i presentar-los. 

Norma culta de la llengua 

Gramàtica 

Lèxic  

 

Bloc 5: Tècniques de treball 

Tècniques per a buscar informació en suports tradicionals (fitxes, biblioteques, 
etc.) i en nou suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.). 

Utilització de les biblioteques [...] i de les tecnologies de la informació i la 
comunicació de manera autómata per a la localització, selecció i organització 
d’informació. 

Ús autònom de diccionaris i correctors ortogràfics sobre textos en suport 
digital. 
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Presentació de la informació. Tractament informàtic de textos. 

Interés per la bona presentació dels textos escrits, tant en suport de paper com 
digital, i respecte per les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques [...[]. 

 

Esperem amb tot, ajudar als nostres alumnes en l’adquisició de les 

competències bàsiques que es poden treballar en la nostra assignatura com són: 

 La C. comunicativa lingüística i audiovisual. 

 La C. artística i cultural. 

 La C. del tractament de la informació. 

 La C. digital. 

 La C. d’aprendre a aprendre 

 La C. de l’autonomia i la iniciativa cultural, i  

 la C. social i ciutadana. 

No hem d’oblidar fer memòria que el nostre projecte és interdisciplinar amb 

l’assignatura d’Història. No obstant això, en aquesta redacció, no inclourem les 

activitats que prepararia aquesta assignatura per treballar el fet històric de la 

presència i l’expulsió morisca a les valls i de les característiques geogràfiques 

d’aquestes. 

1.4. Dates de realització i durada prevista 
 

Pensem que l’eixida literària s’ha de realitzar durant la primavera, 

concretament, el cap de setmana del 7, 8 i 9 de març de l’actual any. Açò es pot 

justificar amb tres raons. La primera és que en aquest moment de l’any les dues 

valls llueixen els cirerers florits, cosa que augmenta l’atractiu visual i fomenta la 

inspiració i la creació literària. La segona és que coincideix amb l’alineació solar 

que es produeix a la Penya Foradada. I la tercera, i no menys important, és que 

el dia 9 se celebra a Benissivà i Benitaia el Mercat de la Terra, en el qual es 

poden comprar productes de la terra i s’hi fan mostres de cultura popular de la 

zona. 

D’altra banda, cal comentar que tot i que la ruta literària estiga programada per 

a un cap de setmana, com hem avançat anteriorment, el nostre projecte és anual 

i per tant, s’allargarà en els tres trimestres lectius. 
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1.5. Títol del llibre i relació de textos literaris a partir dels quals 

es fa la proposta 
 

Ja hem anunciat a la introducció els textos principals en què es basa la nostra 

proposta. Tot i això, en la següent llista presentem, a més, dels citats, altres 

textos que també formaran part de l’esdeveniment: 

 El Cavall Verd, de Joaquín Borrell.  

El Cavall Verd ens narra una història d'amor i lluita entre Ezme, una morisca 

que s'enfronta a la seua expulsió i, Martí Vallalta, un vell soldat de les Índies que 

torna a la seua terra natal. La història s'esdevé a la Marina Alta durant la revolta 

que es desenvolupà a la Vall de Laguar durant els dies posteriors a l'ordre 

d'expulsió dels moriscos. Cal dir, que la història remet a diverses llegendes de la 

Vall de Laguar que encara continuen presents. 

 Costumari Valencià. Coses de poble i Terres de cireres, de Bernat Capó. 

Bernat Capó és un dels escriptors més importants del País Valencià. La seua 

producció s'ha centrat en la recuperació d'algunes tradicions i oficis ja perduts o 

a punt de desaparèixer. Per a acompanyar la nostra ruta, hem realitzat una 

selecció de textos de dos de les seues obres. 

D'una banda, Terra de cireres ens parla de les valls de l'interior de la Marina 

Alta, allà on encara diuen que hi han moriscos i on les bruixes encara fan les 

seues festes. En aquesta obra, l'autor, mitjançant el seu jo poètic, ens narra, amb 

un llenguatge ben ric, el seu pas per aquestes valls. Per a la ruta ens centrarem 

en les parts de la Vall de Laguar i la Vall de Gallinera. 

D'altra banda, seleccionarem alguns dels seus articles recollits als tres volums 

del Costumari Valencià. Coses de Poble. En aquests volums ens descriu diversos 

oficis, tradicions i fets curiosos del col·lectiu Valencià. 

 Llegendes de les valls de la Gallinera i Laguar. 

Realitzarem un dossier de llegendes recollides sobre aquestes valls. Advertim 

que els textos realitzats són adaptacions de les diferents rondalles que hem anat 

filmant i recollint per diferents pobles. D'altres, són textos que han recollit altres 

aventurers que ens han cedit la seua història. Aquestes llegendes són: 

Sobre la vall de Laguar: 

 El tresor de la cova Foradada i la mort de la reina mora. 

 El cant de les campanes de Laguar. 

 El castell del Pop i la defensa dels moriscos. 

 La casa de l’Hedra i el tresor. 
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Sobre la vall de la Gallinera: 

 El castell de Benirrama. 

 La llegenda de la cova del moro. 

 El noguer de la font de l’Alcúdia 

 

 Altres textos literaris: 

 “Bruixa de dol”, de Maria Mercè Marçal. 

 “Assumiràs la veu d’un poble”, de Vicent Andrés Estellés. 

 Crònica o Llibre dels Feits, de Jaume I. 

 La vall de Gallinera per camins de moriscos i mallorquins, 

IECMA. 

 Meravelles de Diània: camins, paratges i paisatges de les 

comarques centrals valencianes. 

2. ASPECTES CONCRETS DE LA PROPOSTA 

2.1. Llocs literaris que es visitaran 
 

Les rutes literàries estan programades per tal de recórrer els diferents escenaris 

més rellevants de les llegendes i dels textos seleccionats. Però, cal explicar-ho 

detalladament, fent incís en els llocs que visitaran a cada vall. 

D’una banda, el recorregut per la Vall de Laguar anirà per antics caminals i 

sendes que recorregueren els antics moriscos durant la seua revolta. Un 

exemple clar el vegem durant la pujada a la lloma del Cavall Verd. Tal com recull 

Borrell a la novel·la, els moriscos en una batalla fugiren des del Castell de les 

Atzavares fins a la lloma del penyal. Nosaltres, seguirem aquest camí per tal de 

realitzar la pujada. Els altres llocs que visitarem estan ben relacionats amb les 

llegendes o els llocs on la brama diu que visqueren els diferents protagonistes de 

les històries. A tall d’exemple podem dir que, visitarem alguns llocs ben 

emblemàtics com la Font del Camusot, on la novel·la diu que va viure Ezme, o el 

molí de Mellini, entre molts d’altres. La resta de llocs, s’adaptaran a la trama de 

la novel·la, situant-los en llocs de caire més específics o que visualment puguen 

observar el lloc del qual parlem. 

Per una altra banda, la passejada per la Vall de Gallinera és realitzarà seguint 

part de l’anomenada ruta dels 8 pobles, centrant-nos en cinc dels huit pobles 

que composen la vall. Així, l’alumnat visitarà Benirrama, Benialí, Benissivà, 

Alpatró i Llombai. Cal dir, que la ruta a peu és realitzarà entre els tres primers 

pobles. En aquest cas, s’aprofitaran elements paisatgístics de la ruta per tal 
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d’incloure els diferents textos literaris. Així doncs, per exemple, aprofitarem la 

visualització del Castell de Benirrama o Gallinera, al llarg de gran part del nostre 

recorregut, per tal de contar les diferents llegendes que s’hi narren al voltant. 

Altrament, cal fer un incís. Al contrari que en la ruta anterior, l’accés als llocs 

reals on transcorre la ruta és de gran dificultat física i geogràfica per a l’alumnat. 

Per tant, els textos seran narrats des de llocs estratègics des d’on s’observa 

l’element llegendari. Pel referent als textos no llegendaris, aprofitarem el pas 

pels diferents elements que descriu el viatger de Terra de cireres o de les restes 

d’un molí o un safareig, per exemple, per relacionar-ho amb els costums descrits 

en el Costumari Valencià de Bernat Capó. Abans d’acabar, però, amb aquesta 

ruta, caldrà afegir un valor literari més. Un dels nostres guies serà un dels 

protagonistes descrits per Capó en la seua novel·la, tal com explicarem en el 

següent apartat. 

2.2. Participants  
 

A les nostres rutes, normalment, ens acompanyaran personatges coneixedors 

dels secrets d’aquestes valls, de les seues llegendes i de la seua història. Però per 

tal de conèixer-los millor, a continuació ús n’oferim una petita informació sobre 

aquests: 

- José Miguel Mut Ronda: és professor de castellà a l’IES Pedreguer. Fill 

adoptiu de la Vall de Laguar, coneix totes les històries narrades pels més 

vells, a més de ser una apassionat de la història i de la botànica de la vall. 

Ell és acompanyarà durant la ruta i durant la nit de les llegendes vora el 

foc. 

- Anna Sòria i Pepa Vidal: veïnes de Benimaurell (Vall de Laguar) coneixen 

fil per randa totes les històries que els narraven les seues mares i iaies 

durant les nits d’hivern. Elles ens acompanyaran durant el dinar del 

primer dia i també durant les rondalles al voltant del foc. 

- Ismael Cortell: funcionari de l’ajuntament de la Vall de Gallinera i 

coneixedor a fons de la vall. A més, és un bon amic de Bernat Capó i 

l’acompanyà durant el seu recorregut per aquestes terres. Recorrerà amb 

nosaltres tota la vall de Gallinera. 

- Josep Vicent Alemany: veí de Benirrama, coneix totes les llegendes que 

narraven la gent major al bar que tenia el seu iaio. Ens acompanyarà en 

tota la ruta, en especial en el tram de Benirrama on explicarà totes les 

llegendes del llogaret. 

- Toni (el ratero): és el veí més gran del poble de Benirrama. Amb 90 anys 

a l’esquena, i amb una gran capacitat intel·lectual, ens narrarà les seues 

experiències durant la seua joventut a la Vall de Gallinera durant 

l’esmorzar del segon dia. 
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Com hem esmentat en diverses vegades al llarg del text, també contarem 

amb l’assistència dels professors del departament de geografia i història, per 

tal d’explicar els fets que es puguen relacionar, i també del professorat 

d’Educació Física per fomentar l’activitat física que realitzaran a les rutes. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES 

3.1. Activitats prèvies a l’eixida 
 

Trimestre Activitat  

 
 
1 

Lectura de El cavall verd de Joaquín Borrell. 

Preparació de la ruta a classe: 
Es repartiran els diferents texts que hem triat per a la ruta. Farem 
grups i es repartirà un text a cada un. L’alumnat haurà de fer un 
treball de recerca sobre el text, ja que després l’hauran de recitar el 
dia de la ruta i així el coneixeran millor. 

 Tractament de la història sobre l’expulsió dels moriscos de manera 
transversal amb l’assignatura d’història, centrant-se també en la 
geografia de les valls. 

 

 
 
 
 
 
 

2 

Rondallística valenciana a classe: 
Ens centrarem en alguns autors com Enric Valor. Utilitzarem la 
rondalla “I queixalets també”, la qual hauran de dramatitzar en la 
ruta i per tant, es treballarà la dramatització a classe. 

Cultura popular valenciana: 
Amb textos de Bernat Capó extrets de Terra de cireres i 
Costumari valencià. Tractament de la història sobre l’expulsió 
dels moriscos de manera transversal amb l’assignatura d’història. 
En aquesta assignatura també ens centrarem en la geografia de les 
valls. 

Visualització de la pel·lícula de L’arbre de les cireres. 

Creació d’un wix sobre el projecte de la ruta literària Laguar i 
Gallinera: valls de llegenda. 
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3.2. La ruta literària: descripció de l’itinerari i de les activitats 

que s’hi realitzaran  
 

Seguidament hi trobem la descripció de l’itinerari que seguirem en la ruta i de 

les activitats que s’hi faran. Presentem la descripció d’una manera esquemàtica  

i visual perquè siga una lectura pràctica i fàcil de comprendre. Per això, no hi 

hem inclòs els fragments dels textos literaris que hi llegirem i hem optat per 

adjuntar-los a l’apartat dels annexos d’aquest document. A més, als mapes 

digitals que hem dissenyat, hi ha la descripció de la ruta literària amb molts dels 

textos literaris que s’hi llegiran, a més de fotos i vídeos que ens ajudaran a 

situar-nos en l’escenari de la 

ruta.  

Perquè tothom puga consultar 

els detalls de la ruta des de 

qualsevol lloc del món, hem 

creat una pàgina web. Al web 

apareix tota la informació 

necessària i els enllaços als 

mapes que hem creat. Així mateix, hi proporcionem un correu electrònic1 per a 

qualsevol persona interessada a realitzar la ruta amb nosaltres.  

 

Divendres 7 

Hora Activitat  

16:00 Eixida des de l’IES Orriols cap a la Vall de Laguar. 

17:30 Arribada al càmping Vall de Laguar. 

17:30-
18:30 

Muntatge de les tendes de campanya. 

19:00 Dramatització de la rondalla “I queixalets també” per part dels alumnes 
al llavador de Campell. 

21:00 Sopar de cabasset a la zona d’acampada. 

 

Dissabte 8 

Hora Activitat 

8:00 Despertada. 

8:30 Desdejuni a la zona d’acampada. 

9:00 Inici de la ruta literària a partir del llibre El cavall verd i de les 
llegendes de la Vall de Laguar. 
Ens vindrà a buscar José Mut Ronda, poeta i coneixedor de tots els 

                                                        
1 El nostre correu electrònic és: vallsdellegenda@gmail.com. 
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secrets de la vall. 
Iniciarem la ruta a partir de les petjades de Martí i Ezme, els 
protagonistes de la novel·la, i de tants altres que van lluitar per 
quedar-se. 
Durant la pujada al Cavall Verd anirem contemplant la imponent vista 
que ens ofereix la Vall de Laguar. Si fa bon dia, podrem veure Eivissa 
des del Montgó. 

10:30 Esmorzar a la lloma del Cavall Verd. 
L’esplanada de Cavall Verd és un 
punt magnífic per a reposar i agafar 
forces. Per tant, farem un merescut 
descans per esmorzar. Des d’ací 
podem contemplar als nostres peus 
la vall del Pop amb Benigembla, 
Murla, Alcalalí i Xaló i Lliber al fons. 
Cal dir que són moltes les històries 
que ens podrien contar les roques 
del Cavall. Allà dalt, reduïren milers 
de moriscos durant la revolta. Si fem 
una cerca detallada, encara podem 
trobar alguna presència morisca 
amb forma de terrisseria o plat 
trencat. Però ara cal descansar en 
silenci i contemplar tot allò que ens 

aporta el pasaitge. 
 
 

11:00 Continuem la ruta. Ens 
aturem a la Font del 
Camusot. Segons la llegenda 
fou dalt d’aquesta font on va 
viure la bruixa de Laguar i 
segons el llibre de Borrell, i 
la vox populis, també 
descansen les seues restes. 
Nosaltres, volem retre un 
homenatge a aquesta 
incansable lluitadora que es 

va enfrontar a les tropes cristianes per tal de defensar la seua terra i no 
ser expulsada. A més, recordem que el dia 8 de març és el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora i és una bona ocasió per a 
celebrar-ho. Així, llegirem alguns poemes de Maria Mercè Marçal com 
a  homenatge. 
 

14:00 Dinarem a l’hotel l’Alahuar. Durant el dinar ens acompanyaran Anna 
Soria i Pepa Vidal, veïnes de la Vall de Laguar i coneixedores de les 
històries de les bruixes del Penyó. 
Dinarem coques de dacsa amb el mullador corresponent. De postres, 
un dolç ben típic de la Marina Alta: la coca de Carabassa. 
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17:00 Arribada al càmping i berenar amb jocs tradicionals. 

18:00-
21:00 

Temps lliure. 

21:00 Sopar al restaurant del càmping La bruixa de Laguar. Soparem un 
putxero calentet. 

22:00-
23:00 

Contarem llegendes vora el foc, amb la col·laboració de veïns de 
Laguar i el poeta local José Miguel Mut. 

 

Mapa de google maps sobre la ruta de dissabte: 

 

 

Diumenge 9 

Hora Activitat 

8:00 Despertada. 

8:00 Desdejuni a la zona d’acampada. Després del desdejuni, desmuntarem 
les tendes i les carregarem a l’autobús. 

9:15 Partida cap a la Vall de la Gallinera amb l’autobús. 

9:45 Arribada a la Vall de la Gallinera. L’autobús ens deixarà a l’inici del 
camí de la Font de la Mata. Allí ens rebrà el nostre guia Ismael cortell, 
que ens acompanyarà al llarg de la ruta, a l’igual que ho va fer amb 
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Bernat Capó quan va viatjar per escriure Terra de Cireres. 
A partir d’ací utilitzarem les llegendes de la Vall de la Gallinera i de 
diferents textos com els de Bernat Capó i altres autors literaris. 

10:30 Esmorzar a Benirrama amb Toni de Ratero, que ens narrarà les seues 
experiències de joventut a la Vall. 
Després d’esmorzar s’unirà amb nosaltres Josep Vicent Alemany, veí 
de Benirrama, que ens contarà les diferents llegendes sobre el poble. 

12:30 Arribada a Benissivà i finalització de la ruta literària. Una vegada 
hàgem arribat, visitarem el Mercat de la Terra, o parlarem amb els 
diversos llauradors i habitants de la vall sobre les històries que ens 
puguen contar. 
 

13:00 Partirem amb l’autobús cap a 
Alpatró. Dinarem al bar Casa 
Quela, on menjarem blat picat, un 
plat típic de a Vall, d’herència 
morisca. 
 

15:00 Visita al Museu Etnològic d’Alpatró. S’explicarà el cultiu de la cirera i 
de l’elaboració de l’oli d’Oliva. 

16:00 Ruta cap a Llombai. Coneixerem el secret de les bruixes i investigarem 
l’enigma del nazi de Benissili. Després tornarem a Alpatró. 

17:00 Agafarem l’autobús cap a Benissivà. 

17:30 Anirem al convent de Benitaia des d’on 
observarem l’alineació solar de la Penya 
Foradada i explicarem els misteris del 
Convent dels Franciscans de la 
Gallinera.  
 
Una vegada s’haja post el sol, com a 
cloenda de la ruta, recitarem el poema 
“Asumiràs la veu d’un poble” com un 

homenatge als moriscos que partiren cap a l’Orà. 

19:00 Partida cap a València. 

20:30 Arribada a l’IES Orriols 

 

Mapa de google maps sobre la ruta de diumenge: 
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3.3. Activitats posteriors a l’eixida 
 

Trimestre Activitat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

Creació de la seua pròpia llegenda: 
L’alumnat ja coneix què és una llegenda i ha fet una ruta literària 
sobre aquestes. Per tant, té el bagatge suficient per crear la seua 
llegenda. Només caldrà que els ajudem a escriure-la, és a dir, que 
els donem les claus d’escriptura necessàries perquè puguen 
desenvolupar la seua idea. 
 
A més, farem un recull de totes les llegendes en un mateix volum 
perquè tinga un format literari i perquè puguen llegir les de tots. 
 
No sobraria, que a més es llegiren les lectures públicament. 

Creació d’una ruta literària per la ciutat 
de València a partir de la novel·la El 
Cavall verd: 
L’alumnat ja ha preparat la ruta 
literària del segon trimestre, per tant, 
ja han adquirit la dinàmica necessària 
per a preparar una segona ruta molt 
més senzilla i en la seua ciutat. Diem 
«senzilla» perquè els llocs que 
apareixen a la novel·la de la ciutat de 
València són molt pocs i molt coneguts, 
per tant, seria una ruta curta i fàcil de 

preparar. A més, pensem que seria molt motivador per a ells ja 
que a diferència del primer segon trimestre, la ruta seria 
confeccionada exclusivament per ells. 
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4. CRITERIS D’AVALUACIÓ  
 

Com que presentem la nostra ruta com un projecte de treball anual, tots els 

trimestres reservaran una part de la nota de l’assignatura de Valencià: llengua i 

literatura, per a les activitats de la ruta. Com hem vist, l’alumnat haurà de fer 

molta feina, per això, considerem que és important atorgar a la ruta un 

percentatge alt dins la nota global del trimestre. Així, la ruta comptarà un punt 

cada trimestre. Alhora, hem de dir que no hem inclòs l’examen com un mètode 

d’avaluació, ja que l’alumnat aprendrà molt més de les activitats preparades que 

de la prova escrita, i a més, el professorat tindrà la quantitat de treball necessari 

per poder avaluar els alumnes sense haver de recórrer a l’examen. En altres 

paraules, seran dues les activitats que s’avaluaran cada trimestre. No cal dir, que 

la disposició activa, participativa, responsable i respectuosa seran claus per 

aprovar el projecte i també, l’assignatura. 

Trimestre Activitat Percentatge de la 
nota 

1r  Lectura de El Cavall Verd 

 Treball de recerca dels textos 
literaris de la ruta. 

1 punt. 

2n  Creació de la wix de la ruta 
literària. 

 Participació en la ruta 
(predisposició a col·laborar, 
actitud activa i respectuosa, 
etc.). 

1 punt. 

3r   Creació literària d’una 
llegenda. 

 Creació de la ruta literària per 
València. 

1 punt. 
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III. CONCLUSIÓ 

Una vegada exposada la manera com desenvoluparíem la nostra proposta, és el 

moment d’extraure algunes conclusions. En primer lloc, esperem que amb 

aquesta proposta puguem transmetre a l’alumnat la importància que té 

mantindre el valencià i la seua herència oral. Igualment volem fer-los arribar el 

valor que és respectar la nostra llengua, les persones que la utilitzen i els 

territoris on es manté viva. 

Més amunt hem parlat de la rellevància de conéixer la riquesa paisatgística i 

històrica del nostre territori. Hem creat una ruta literària que conjuga tots els 

elements necessaris per aconseguir aquests objectius.  

Malgrat tot, aquestes són unes conclusions provisionals que s’hauran de 

completar necessàriament una vegada el projecte es desenvolupe en un alumnat 

real. 
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V. ANNEXOS 

1. SELECCIÓ DE TEXTOS LIERARIS 
 

Per a la Vall de Laguar 

 

Text 1: El cant de les campanes de Laguar (Adaptació) 

A les terres d’Algèria encara es conserven algunes històries sobre els musulmans 

que foren expulsats de Laguar i que acabaren vivint al continent africà. Així 

doncs, conten que un veí de  Campell, Vall de Laguar, va emigrar a Alger cap als 

anys 50 per tal de poder enviar algun que altre sou a la seua família. Allà va 

conèixer a la seua futura esposa que, sense haver anat mai a Laguar, li contava 

diverses històries sobre la vall. Una d’aquestes és la de les campanes. Narrava 

que les campanes del poble de Campell (Poble Baix) cantaven: Penques i Col, 

Penques i Col. Al escoltar-les, les campanes veïnes de Fleix (Poble Mig) com 

eren més petites responien: Ja en tenim! Ja en tenim! I a vegades, en els dies de 

vestir quan revoltegen tots els campanars de la vall hom encara pot escoltar 

aquesta cançó. 

Text 2: La Marina Alta, Segaria i Montgó 

Dita popular: “ Si Segaria porta capa i el Montgó porta capell, trau la “llata” i fes 

cordell” 

«Una vaga enyorança l’empentava cap a la Marina natal, on no li quedava cap 

vinculació, ja que sa mare havia mort feia temps, segons el memorial que el 

mossèn del poble va remetre als territoris descoberts i que va tardar any i mig a 

arribar-hi. 

Suposava que en aquella terra agitada, on moriscos i cristians vells estaven 

quatre segles mirant-se desconfiadament, rebrien de bona gana els serveis d’un 

home decidit i experimentat en el maneig de les armes. 

Aquest era, a grans trets, el passat de l’home del gipó marró gastat –sota el qual 

guaitava la camisa groga de baieta–, pantalons de cuir i botes altes, que 

avançava a cavall sobre la pols del camí. 

Al l’esquerra s’estenia el pla, del qual emergia sobre un mantell verd, com un 

catxalot gegant, el cos petri del Montgó. A la dreta, la serra Segària ombrejava, 

amb un relleu arbitrari, la zona humida de la marjal. Comarca endins, una 
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aglomeració de pics punxeguts envoltava les vinyes de la Rectoria». (Borrell 

2001: 14). 

Text 3: Fontilles 

 «A l'entrada de Vall es troba la llebroseria de Fontilles - fonts petites-, 

afortunadament vinguda a menys, ja que els malalts no en són tants com 

abans». (Capó 2002: 99)  

«Un home va aparèixer darrere l’esbarzeram. Una bena blanca li envoltava les 

galtes. Martí el va mirar amb desconfiança, mentre que la morisca el saludava 

amb la mà.–És un bandoler?  

–No, és un leprós. Viu a la cova». (Borrell 2001: 33) 

Text 4: Camí de Murla 

«Al peu del mont Pop, cap al qual convergien les columnes de rebels, Murla 

s’havia convertit en el millor observatori de la insurrecció. Els noms de les valls 

revoltades anaven arribant una rere l’altra a les barricades que la defensaven, un 

una sonora successió toponímica». (Borrell 2001: 84) 

«Martí va conèixer Murla dos dies després. Era un poble atapeït de pedres 

velles, adherit a l’ombra del Pop, escodrinyant la muntanya del vessant pelat, 

del qual emergia, com un trofeu, el campanar de l’ermita de Sant Sebastià. Una 

torre fortificada guaitava sobre les teulades». (Borrell 2001: 84) 

Text 5: La llegenda del Cavall Verd 

«En realitat, la laboriositat del poble moris i la frugalitat eren la millor garantia 

contra aquelles vel•leïtats. Quin govern prescindiria d’uns vassalls tan 

rendibles? 

Si no fóra així va recordar Olaisan Mellini, encara quedava el cavall verd. Davant 

la curiositat de Martí, Juncar va explicar que es tractava d’una antiga profecia, 

proferida en temps dels alfaquins valencians Pollopi i Borom. Quan pitjor es 

posaren les coses per als fidels, el profeta enviaria un cavall verd per salvar-los. 

Davant el convenciment de tots, Martí no va voler fer cap ironia sobre això» 

(Borrell 2001: 60) 

Text 6: El castell del Pop 

 «Des de la cabana d’Ezme, que també havia estat saquejada, Martí veia 

clarament els qui resistien. Ocupaven fins a l’últim pam dels penyals, enfilats als 

cingles i ales parets del castell de Pop. Llavors, el cristià va reconéixer la saia 

blava d’Ezme, que estava fora de perill damunt els fonaments de la fortalesa» 

(Borrell 2001: 128). 
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 Text 7: Llegenda de La mort de la reina Mora (Adaptació) 

Conta la història que després de l’avís d’expulsió, als peus del Cavall Verd 

acudiren milers i milers de moriscos de totes les rodalies de la Vall de Laguar. 

Foren molts els que lluitaren per a quedar-se a la seua terra i conservar la seua 

casa i els seus bens. Malgrat tot, la lluita es decantà a favor de les tropes 

cristianes que acudiren a aigualir la revolta. Així i tot, alguns moriscos es 

negaren a abandonar les seues terres i es refugiaren a les llomes del Cavall Verd. 

Quan la derrota dels moriscos era més que evident, molts van decidir rendir-se i 

fer camí cap a l’Orà, d’altres resistir i lluitar fins al final. Entre tots aquests, 

conta la llegenda, la reina mora decidí quedar-se per sempre més a la seua terra. 

Així que es llançà al buit des del punt més alt del Cavall Verd. D’aquesta manera 

va romandre per sempre  a la terra que l’havia vist créixer i de la qual mai 

expulsarien. 

Text 8: La llegenda de la Cova Tallada 

Segons la llegenda, els moriscos no volgueren deixar res als seus amics cristians. 

Per tant, quan es revoltaren varen endur-se tot allò que tenien. Joies, monedes i 

ors, incloses. Segons hom sent per la vall, gran part d'aquests objectes romanen 

amagats a dintre de la Cova Foradada. Podeu sentir la història al wix. També 

conten, que des de dalt d'aquestes penyes se suïcidà la reina mora quan va veure 

que la derrota era imminent.  Per tant va decidir llançar-se al buit que continuar 

lluitant. 

Text 9: La Marina des del Cavall Verd 

«–Ací dins m’ofegue –va acceptar Ezme–. I les parets em cauen al damunt. 

Trobe a faltar la meua terra, el color blau que té, el cel ras, la lluentor de la mar, 

les muntanyes difuminades en la llunyania. Quan tanque els ulls torne a veure-

les: el cap pàl•lid del Montgó, les dents serrades de Bèrnia, la mola fosca 

d’Aitana, que es confon amb els núvols, el penyal d’Ifac, al costat del qual es 

troben de nit les sirenes. I sobretot el meu estimat Cavall Verd, que mai no es 

podrà recuperar de la tristor. 

–Hi tornaràs. 

–Saps que no. Em conforme que hi tornen els meus ossos. Vull que hi vagen, i 

que es barregen amb la terra blanca que els va nodrir, com els de Mellini, Alhem 

i tants altres que hi caigueren. Ens oblidaran a tots al seu si. 

–La història no els oblidarà. 

–La vostra ja ho està fent. Els nostres germans a Barbaria, si és que en queda 

cap de viu, parlaran de nosaltres asseguts a la vora del foc. Però el teu poble té 

mala memòria. Algun dia, quan els camps de Laguar tornen a ser conreats, la 
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llaurada toparà amb l’esquelet de Mellini i e llaurador el llançarà a la fossa 

comuna, sense saber que ha tocat l’últim rei moro». (Borrell 2001: 143) 

Text 10: La font del Camusot 

«Vorejaren el poble i seguiren costera avall, entre el moviment de les branques 

dels cirerers. Martí, que conduïa el cavall per la brida, va sentir al bescoll els ulls 

de mig veïnat. 

–Ets bruixa? –va preguntar. 

Ella va somriure. 

–No tinc temps per a ser-ho. Faig herbes a la muntanya, conec per a què 

serveixen i atenc els meus veïns quan cauen malalts. 

–Llavors, per què et tenen por? 

–Deuen témer que no els atenga. –Martí va observar el pòmul de la bruixa. Ja 

no quedava pràcticament res de la pedrada. –Vas molt elegant –va dir ella. 

–Vaig demanar un uniforme més discret. 

Havien arribat a un rierol. Remuntant-lo s’accedia a una cabana recolzada en els 

troncs de dos cirerers. 

–La font de Camusot –va dir Ezme–. Aquella és ma casa. El teu mocador és 

dins.  

[...] 

Martí va atalaiar aquell lloc. Amb la mirada va recórrer els vessants abruptes del 

Pop, el rierol de la font, que cantussejava en direcció als canyars del Girona, la 

vall verda de cirerers... 

–És molt bonic –va elogiar. 

–No conec cap altre lloc millor, i encara que el coneguera, tampoc no voldria 

anar-me’n» (Borrell 2001: 43) 

«La font del Camusot treia aigua enrogida per la gran quantitat de sang que 

s’havia vessat als seus voltants. Des de la cabana d’Ezme, que també havia estat 

saquejada, Martí veia clarament els qui resistien. Ocupaven fins a l’últim pam 

dels penyals, enfilats als cingles i a les parets del castell de Pop. Llavors, el 

cristià va reconéixer la saia blava d’Ezme, que estava fora de perill damunt els 

fonaments de la fortalesa». (Borrell 2001: 128) 

Text 11: Bruixa de dol, Maria Mercè Marçal 

Bruixa de dol, al meu cau solitari, 
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he clos el llibre on l'òliba fa dia. 

A trenc d'oblit s'esquera la falzia 

i el gessamí al tombant d'aquest llunari. 

 

Amb pas furtiu, per fosc itinerari, 

l'aranya ha pres altre cop el casal. 

Cendra d'amor assenyala el portal. 

Però la lluna em dicta que despari 

 

el decorat -veus?, l'arbre malferit 

serva a l'escorça la teva divisa-. 

I em cita al fons de l'estany sense brisa. 

 

Torno el mirall al calaix de la nit 

i esborro el rastre, travessat d'agulles. 

Se'm bada als dits la tristor de les fulles. 

 

 

 

 

Avui les fades i les bruixes s'estimen 

 

Avui, sabeu? les fades i les bruixes s'estimen. 

Han canviat entre elles escombres i varetes. 

I amb cucurull de nit i tarot de poetes 

endevinen l'enllà, on les ombres s'animen. 
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És que han begut de l'aigua de la Font dels Lilàs 

i han parlat amb la terra, baixet, arran d'orella. 

Han ofert al no-res foc de cera d'abella 

i han aviat libèl.lules per desxifrar-ne el traç. 

 

Davallen a la plaça en revessa processó, 

com la serp cargolada entorn de la pomera, 

i enceten una dansa, de punta i de taló. 

 

Jo, que aguaito de lluny la roda fetillera, 

esbalaïda veig que vénen cap a mi 

i em criden perquè hi entri. Ullpresa, els dic que sí. 

(Marçal 1998) 

 

Text 12: Benimaurell 

 "Abans de conèixer aquest llogaret ja l'estimava, perquè tenia dins el seu cap la 

il•lusió de trobar un lloc com ho havia fet el desafortunat i meravellós Gabriel 

Miró: " Acabe de descobrir un lloc deliciós, dormit entre els anys". I el féu seu." ( 

Terra de cireres, Bernat Capó,p.110). 

Text 13 Casa la Hedra 

“Ací va viure la bruixa de Laguar i que probablement és ací on es troba l'antic 

tresor dels moriscos. A més a més, durant les obres de rehabilitació de la casa es 

van trobar un tunel, que s'afanyaren a tapar, i que segurament duia al tresor 

amagat. Però això mai se sabrà.” 

Text 14 La senda de les Juvees 

" Eixint de Fleix cap a la font Grossa, i pel costat de l'antic safareig, s'agafa la 

senda que escalona bancals i muntanyes. Els graons no són sinó rastells, és a 

dir, lloses de pedra seca que esposaven per aturar l'aigua que baixa per les 

costeres[...].  És creença generalitzada que aquesta ingent obra la van fer els 

àrabs -cosa de moros- per tal d'aprofitar una amplazona de terra bona per al 
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conreu que hi ha dalt, al mig i baix de l'esgarrifós barranc de l'Infern" ( Terra de 

cirers, Bernat Capó, p.108) 

Text 15 Fleix 

Llegirem el capítol VII complet del llibre El Cavall Verd de Joaquín Borrell. al 

llarg de la població. 

Text 16 Ermita de Sant Josep 

“Vaig nàixer a una terra de sol i mar vestida, 

Plaent entre muntanyes d’agresta soledat, 

Llampant de verds joiosos, clapada de cireres; 

Que Al•là defense sempre Laguar, la meua vall. 

Els ossos del meu poble en blanca pols hi resten  

confosos amb les penyes per a l’eternitat. 

Petracos, pla de llàgrimes, que encara als teus baladres 

Pintats dus els reflexos de dolls de tanta sang; 

Amb fresca i roja saba nodreixes a l’entranya 

Llavors endormiscades que mai no moriran. 

Laguar, paraula dolça, gravada als nostres llavis 

Com una torxa viva dreçada dellà el mar, 

Encesa a la memòria d’aquells que mort trobaren  

Per un cavall de somni, tot verd, que no arribà. 

L’àvia ignorava el significat d’aquells versos. Els havia après dels seus pares, i 

aquests dels seus i així successivament fins a arribar al primer raposode 

foragitat de les terres valencianes...L’intèrpret no va donar importància a una 

mostra molt minsa de la riquesa musical d’aquelles terres i la va oblidar de 

seguida. Jo no, perquè aquella cançó, emergida d’un lloc tan insospitat, venia a 

retraure’ns als valencians la manera en què hem oblidat un dels nostres 

moments històrics més importants: la tragèdia dels moriscos de la Marina.” (El 

Cavall Verd, Joaquín Borrell, p.9 i 10). 

 

Per a la Vall de la Gallinera 
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Text 1: Arribada a la Vall de Gallinera 

 " I aquí som. De bell nou el viatger s'endinsa pels camins que antany trepitjaren 

els moriscos, tafanejant pels pobles i els camps, per la història i els costums, fent 

xarrades amb vells i joves, palpant pedres centenàries, escoltant les encisadores 

passades dels ocells a la matinada, i sempre, i entot moment , mirant amb ulls 

enamorats el paisatge meravellós i tant nostre."  Bernat Capó Terra de cireres 

p.11   

“El viatger, en arribar a la carretera principal, dubta entre tirar endavant epr 

seguir fent camí o tornar a casa. Com que el dia és prou més llarg, som a l’estiu, 

la fam no empeny i tampoc el caminant es troba cansat, opta per anar cap a 

Gallinera [...]. El recorregut per la Vall es farà xafant les petjades d’altres que ja 

trepitjaren aquests camins, mirant allò que altres ulls varen veure abans, 

sempre amb la secreta esperança d’algun petit descobirment que, possiblement, 

uns altres també descobriren, però no tingueren l’oportunitat de contar pre 

raons que hom pot endevinar.” Bernat Capó Terra de cireres p.21 

Text 2: Font de la Mata 

 Benirrama té un terme ideal per al naturalista i l'excursionista amb la seua 

fresca i sana font de la Mata; amb els seus antics poblats moriscs, com el de 

Benimarsoc, del qual encara queden en peu alguns portals i parets, i una font 

encisadora als seus faldars brollant d'una acollidora coveta (Font de 

Benimarsoc)" Meravelles de Diània, Joan Pellicer 

Text 3: Vista del catell de Gallinera des del despoblat de Benimarsoc 

"-Aladrac vos ha preses alguns castells en terres de València, e no us ho gosàvem 

dir.(...)      

 - Sabets quins castells nos ha preses?                        

 - Gallaner, e Serra, e Pego. " (Capítol 361)   Llibre dels feits, Jaume I                  

 "E nós anam a Alcalà, car allí tenia son alberg major que en altre llogar. E no 

volem dir totes les coses que hi foren feites, car seria allongament del llibre: mas 

al vuité dia cobram Alcalà, el Gallinera, e setze castells que ens havia emblats e 

tolts, e féu convinença ab nós que eixís de nostra terra per tostemps sens que 

jamés hi tornàs.” (Capítol 376) Llibre dels feits, Jaume I 

Text 4: Vista del castell de Gallinera des de Benirrama 

A Benirrama es conta que  la derrota dels moros del castell de Gallinera fou ben 

peculiar. Resulta doncs, que després de molts enfrontaments, al poblet 

quedaven pocs habitants, mentre que al castell restaven molts mussulmans que 

cantàven ja victoriosos. Així doncs, una nit l'alcalde de Benirrama va reunir als 
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pocs veins que restaven al poble i els va dir que acudiren la nit següent amb 

totes les cabres que tingueren a casa. L'endemà a la nit, tot el poble es concentrà 

a la plaça amb les seues cabres corresponents. Aleshores, es col·locà a cada 

banya d'animal una torxa amb foc i començaren el camí, a poc a poc, cap al 

castell. El soldat de guaita, va observar com al llarg del camí acudien moltes 

persones amb torxes per tal de plantar-los cara, ja que havien estat equivocats i 

la victòria no era tan imminent com pensaven. Aleshores, doncs, va avisar a la 

resta d'habitants del castell que va fugir esporuguida cap al castell de Forna on 

estaven la resta de companys. (Adaptació)  

Text 5: Cova del Moro a Benirrama 

A Benirrama es conta que  la derrota dels moros del castell de Gallinera fou ben 

peculiar. Resulta doncs, que després de molts enfrontaments, al poblet 

quedaven pocs habitants, mentre que al castell restaven molts mussulmans que 

cantàven ja victoriosos. Així doncs, una nit l'alcalde de Benirrama va reunir als 

pocs veins que restaven al poble i els va dir que acudiren la nit següent amb 

totes les cabres que tingueren a casa. L'endemà a la nit, tot el poble es concentrà 

a la plaça amb les seues cabres corresponents. Aleshores, es col·locà a cada 

banya d'animal una torxa amb foc i començaren el camí, a poc a poc, cap al 

castell. El soldat de guaita, va observar com al llarg del camí acudien moltes 

persones amb torxes per tal de plantar-los cara, ja que havien estat equivocats i 

la victòria no era tan imminent com pensaven. Aleshores, doncs, va avisar a la 

resta d'habitants del castell que va fugir esporuguida cap al castell de Forna on 

estaven la resta de companys. (Adaptació) 

Text 6: El garrofer 

“L’experiència de les mestresses camperoles, que dóna val i ratlla a moltes 

investigacions de laboratori, va demostrar que la garrofa feta farina tenia 

propietats astringents i era un remei apropiat per als criançons que anaven 

lleguers de panxeta, cosa freqûent en el temps de criança. El seu enginy va 

descobrir, a més, que el pinyol de la fruita –el garrofí- es podia aprofitar com 

una mena de café quan no s’entrobava a les tendes i quan l’altre recurs, l’ordi, es 

destinava a la panificació. Calia picar els garrofins, els quals, una vegada 

xerricats, es posaven a bullir. El brou que en resultava es podia beure amb bona 

voluntat (...). Durant l’última guerra civil, i particularment en la postguerra, les 

persones compartiren amb les bèsties el consum de les garrofes, ja que era tanta 

la fam que no hi havia altre remei que deixar a mitja ració al bestiam. Es 

menjava cura, a mós rodó (...).” Costumari Valencià, coses de poble 2 p.122/123 

Text 7: El despoblat de l’Alcúdia 

“Durant les fredes nits de l’hivern hi acudien les bruixes de tota la muntanya –

des que es despoblà el llogaret- per fer els seus conjurs i ballar fins quedar 

capolades, algunes: d’altres s’hi estaven una estona més, dansant fins que 
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apareguera, a l’horitzó, la primera claror del dia. Sens dubte, aquestes eren les 

més joves.” Terra de cireres, Bernat Capó p.37 

Text 8: La font de l’Alcúdia 

L'ANOUER DE LA FONT DE L’ALCÚDIA 

Això fa més de cent anys, en un lloc molt prop del poblat de l’Alcúdia, hi havia 

un molí. Allí vivien dos germans que, segons la gent del poble, tenien molt mala 

reputació. Els dos germans aprofitaven les fosques nits sense lluna per a furtar 

el blat dels bancals i així el portaven al molí i feien farina per a ells. El temps 

passava i passava, arribant el moment en el que els germans es van fer vells i 

van morir. Quant van pujar al cel Sant Pere els esperava i, com a tots, els va 

jutjar diguent-los: 

-Com heu segut lladres i roïns tota la vida, ara vos condemne a tornar a la terra i 

com a càstig fareu tot el contrari i repartireu la farina a tots aquells llauradors a 

qui els la vau furtar. 

Els dos germans van obeir el que els havia manat Sant Pere i van tornar a la 

terra en forma de fantasmes per a recompensar tot el mal que havien fet: durant 

la nit, mentre tots dormien, es dedicaven a moldre el blat i després se'n anaven a 

repartir la farina de casa en casa fins la matinada.  

Els germans van passar anys i anys fent el mateix fins una vegada en que a un 

vell pastoret, que venia de tancar les ovelles al corral de la "covà tapà", se li va 

fer de nit baixant pel camí de les voltes i quan passava per davant del molí va 

escoltar un fort soroll de ferros i cadenes i va fugir espantat. Quan va arribar al 

poble ho va contar a tots els veïns que es van quedar molt preucupats. Al dia 

seguent el carnisser del poble, un home dauat, gran i fort, que a més era molt 

valent agafà una coixinera i la va omplir amb un rastre de botifarres i un altre de 

llonganisses i se'n va anar a passar la nit al costat del vell molí. 

Només arribar va encendre un bon foc i va escampar la brasilà per començar a 

torrar l'embotit per a sopar i després de tirar-se una manta damunt es va ajocar 

a dormir. A mitja nit es va despertar esperitat del soroll de ferros i cadenes... va 

fugir cap a casa però com ja hem dit que era molt valent, a mitat camí se'n va 

tornar tot decidit al molí. El primer que va vore va ser els dos fantasmes que 

també es van asustar en vore el carnisser tot acalorat. Van passar uns moments 

dubtosos però pronte es van posar a xarrar i els dos germans van aclarir la 

situació contan-li el que havia passat al carnisser. Aquest es va dir que si 

contaven la història a la gent del poble ningú s'ho creuria i els germans van 

respondre: 

-Per a que tot el poble ens crega girarem eixe arbre del revés -assenyalant un 

gran anouer que tenien al costat- les arrels cap amunt i el cop amb totes les 

seues fulles i anous, baix terra. I per a més gràcia farem brollar una font per a 

regar l'arbre que es dirà "La Font de l'Alcúdia". 

A la matinada el carnisser se'n va tornar a l’Alcúdia i al mig de la plaça va 

començar a contar la història dels gemans, quedant-se tots bocabadats. 
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Durant un temps el carnisser va anar a visitar els germans i també els va ajudar 

a moldre la farina i repartir-la casa per casa, cosa que van agrair molt els 

germans, i va arribar un moment en que els germans ja havien cumplit el càstig 

que Sant Pere els havia manat. El Sant, convençut de la feina feta, els va 

perdonar i els va obrir les portes del cel i així els dos germans van poder 

descansar per a sempre. 

I conte contat.... ja s'acabat.”  

 

Text 9: A l’entrada de Benialí 

  

“ Benissivà, la coca ben ensucrà. 

Del Patró, beu-te el caldo i tira-lo. 

Benialí, els cinc dits dins del Florí 

La Carroja, l’aca roja. 

Benissivà, la mortalla. 

Per malcarats en Planes, per a pardals l’Albufera, per a carrasquenys Alcalà, per 

a interessats Gallinera. 

Les xiques de la Carroja li han fet un traje a Sant Pere, li han cosit els pantalons 

amb la bragueta darrere. 

Per a cireres Gallinera, per a pansa el Marquesat. 

L’interessat de Gallinera, que per no gastar la cadira s’assenta en terra. 

A la Vall de Gallinera les dones volen saber en una lliura de cireres quants 

pinyols poden haver. 

Raboseta, d’on eres? De Benissili. 

Rabosot d’on eres? De Benimarsoc. 

Que ve la maneta roja! 

La Vall de Gallienra, bon oli i millor cirera” 

La Vall de Gallinera per camins de moriscos i mallorquins Vicent Morera i 

Juanjo Ortolà p.31 

 

Text 10: El safareig de Benissili 

 

“ Els safareigs públics han significat per a les dones allò que les barberies han 

estat per als homes, és a dir, que al voltant de les  pedres del safareig 

s’explicaven les notícies pobletanes, portant a col·lació tot alò que feia al cas, ja 

foren enraonies o falòrnies, saquejant vides alienes, jutjant casoris, prometatges 

i conductes, fins al punt que al llarg dels anys, i atesa la força del costum, es creà 

la locució fer safareig, que designa el lloc o el rogle on es parlen xafarderies i 

també s’empra quan es vol referir a un conjunt de crits, al soroll. Els homes, per 

la seua banda, sempre han estat reticents de transitar pels voltants d’un safareig 

públic per por a la conversa femenina,” Costumari valencià, coses de pobles 2 

Bernat Capó 

 

Text 11: La Carroja 
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 " Al viatger, quan arriba a les portes del poblet, li crida l'atenció, en la mateixa 

carretera, una cadira sota una parra, en aquest moment verda de pàmpols. Això, 

pensa, sí que és l'hospitalitat portada a extrems inversemblants. Però , no és 

aquesta la seua funció. La cadira la posen (...) com a senyal acordat per advertir 

el metge, o la "metja", que hi ha un malalt al poblet" (Terra de cireres p.32). 

 

Text 12: Blat Picat a Alpatró 

 “A les dones que participen en la conversa, el viatger els pregutna per la recepta 

gastronòmica del blat picat, menja que podríem anomenar típica de la Vall de 

Gallinera, encara que en uns altres indrets també en gaudeixen. Queda clar que 

no podia ser altrament, perquè s’assembla prou al cuscús dels nostres familiars 

–cosins els uns, germans els altres-, que també picaven el blat per fer-ne una 

sèmola” Terra de cireres, Bernat Capó p.23. 

 

Text 13: La llegenda del Nazi a Llombai 

 

“(...) quan aparegué pel llogaret el senyor Ritter, un autèntic espectre que vingué 

a donar força a les faules i, sense més sal ni més oli, es posà a viure en una 

d’aquestes cases deshabitades. Les primeres nits d’habitatge donaren ocasió als 

comentaris més inversemblants, perquè com que es valia de bugies de llum 

oscil·lant, que fa engrandir o enxiquir els cossos i donar moviment als 

fantasmes, ja  siguen espectres, esperits o ànimes en pena, i endemés la gent 

dels voltants desconeixia l’existència del subjecte, es van empalmar les velles 

llegendes amb aquella realitat ben visible sense necessitat de fegar-se els ulls. 

Poc a poc les coses tornaren al solc, tot es va posar en clar i la por en retirada. El 

senyor Ritter va ser ben rebut, perquè no s’ha d’oblidar que, entre altres coses, 

l’herència morisca ens va deixar la virtut de l’hospitalitat, l’invent més gran dels 

àrabs i l’expressió més genuïna del seu caràcter. La personalitat del senyor 

Ritter ja era, sense més, una llegenda. Aparegué un bon dia i , amb les mans 

netes i sense dubtar, ni mica ni gens, prengué possessió de la casa que millor li 

paregué, entre tantes com n’hi havia per triar.(...) En un principi tenia diners i 

un bon cotxe, malgrat que era un caminador, realment maratonià. Expliquen al 

respecte que era capaç, i ho feia amb molta freqüència, d’anar de Llombai a 

Dènia i tornar a sopar a casa.  (....) el senyor Ritter es quedà amb una mà davant 

una darrere, També es diu que, abans d’entrar en penúria, quan fou requerit per 

reglamentar el cotxe, que portava matrícula estrangera –possiblement 

iugoslava- , i com que era un declarat enemic de documents, firmes i protocols, 

sense pensar-s’ho dues vegades, desmuntà el vehicle, peça a peça, i anà cap a la 

part del penyal Gros ben amunt, on soterrà totes i cadascuna de les parts del 

cotxe. Un ramet de bogeria el té qualsevol, per això n’era una planta sencera. 

Com que sembla que li quedava un rostoll de por –ell sabria les raons d’aquest 

estat d’ànim-, passat un temps, i no content amb el soterrament del vehicle 

desbalestat, cremà allò que un dia no massa llunyà va ser un cotxe, fins i tot 
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luxós, ho tornà a colgar i pogué, aleshores, dormir tranquil” Terra de cireres, 

Bernat Capó37-38. 
 

 


