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1. Contextualització de la proposta

La present proposta va dirigida a alumnes de 4t d’ESO de dos centres públics del
País Valencià d’Educació Secundària Obligatòria, l’IES Bellaguard d’Altea i l’IES
Josep de Ribera de Xàtiva. Ambdós centres estan situats a poblacions
valencianoparlants i funcionen amb el programa PEV/PIP-Ensenyament en
valencià/ Incorporació Progressiva.

La ruta literària presentada formarà part de l’assignatura de Valencià: Llengua i
Literatura, encara que els coneixements que adquirirà l’alumne, a través de la
temàtica del llibre, són vàlids per a l’assignatura d’Història.

Pel que fa a les característiques dels instituts i de les localitats on estan emplaçats,
cal remarcar que el centre d’educació de la Costera està situat en una població de
prop de 30.000 habitants, i segons les xifres del 2013 oferides per la Generalitat
Valenciana, el 16% de la població té entre 16 i 29 anys.

A més a més, a Xàtiva destaquen altres dades interessants i que reflecteixen la
realitat sociocultural de l’IES Josep de Ribera. A la capital de la comarca
viuen 3175 immigrants dels 7076 que poblen la zona. Pel que fa al nivell de
coneixements de la llengua pròpia, sols el 3’7% de la població diu no entendre el
valencià.

Juntament amb l’IES Josep de Ribera, a Xàtiva trobem altres dos centres
d’educació secundària, l’IES Lluís Simarro Lacabra (RCE-Red de Centros
Plurilíngües) i l’IES Claret, un centre concertat amb el programa PEV/PIPEnsenyament en valencià/ Incorporació Progressiva.

Els alumnes que accedeixen al nostre centre ho fan a través de huit escoles
d’Educació Primària, cinc d’elles privades i la resta de gestió privada-concertada.
Entre els programes que oferten destaquen l’ensenyament en valencià, dos de les
escoles tenen el model PEV-Ensenyament en valencià, quatre PEV/PIPEnsenyament en valencià/ Incorporació Progressiva i dos pertanyen a la RCP-Red
de Centres Plurilingües.
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Els adolescents de la localitat compten amb diferents infraestructures culturals
públiques com quatre biblioteques, una d’elles universitària i, tres centres
d’exposicions, com el Museu de L’Almodí.

La proposta d’aplicar la ruta literària en l’IES Josep de Ribera ve donada per una
sèrie de característiques, com ara que es tracta d’un dels instituts més antics del
País Valencià. La seua fundació data del 1933.

L’oferta d’ensenyament del centre va dirigida a estudiants de l’Educació
Secundària Obligatòria, amb 16 unitats. L’ensenyament en aquest nivell es realitza
en valencià, encara que també existeix el model d’incorporació progressiva.
També ofereix estudis de Batxillerat (17 unitats) i un programa de qualificació
professional inicial.

Al centre es realitzen, durant l’any, diferents activitats benèfiques, on l’alumnat té
un protagonisme importantíssim, com ara la recollida d’aliments per a les famílies
necessitades, el concert de Nadal o amb motiu del Dia Internacional Contra la
Violència Masclista, o el grup d’igualtat que treballa contra les diferenciacions per
motiu de raça, sexe, religió, cultura o idioma que es puga donar en la societat o
dins del centre educatiu.

Pel que fa a l’IES Bellaguard, cal esmentar que està situat a Altea a la comarca de
La Marina Baixa. La localitat compta amb uns 24333 habitants. El 13,91% dels
seus ciutadans té entre 16 i 29 anys i els immigrants sumen un total de 9613
persones.

La presència més elevada de nouvinguts i de turistes tenen, sense dubte, un
efecte negatiu en la comprensió del valencià a la zona, el 16,50% dels alteans
diuen que no entenen la llengua pròpia i predominant de la població.

Al costat del Bellaguard, a Altea, trobem l’IES Altaia (ESO i Batxillerat), altre centre
d’educació secundària públic amb el programa PEV/PIP-Ensenyament en valencià/
Incorporació Progressiva. L’escola privada El Planet (ESO) és l’alternativa a
l’ensenyament en valencià.
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L’oferta acadèmica del centre d’Altea que acull la nostra proposta va des de
l’Educació Secundària Obligatòria als Cicles Formatius de Grau Mitjà ii Superior,
passant pel Batxillerat i els Programes de Qualificació Professional Inicial.

El centre rep alumnes arribats de sis escoles d’Educació Primària, 5 d’ells públics,
3 d’ells amb línies PIP-Programa d’incorporació progressiva i dos més amb
PEV/PIP-Ensenyament en valencià/ Incorporació Progressiva.

Considerem que els alumnes del centre són individus compromesos amb la cultura
i la literatura, prova d’això és la setmana cultural que organitza el centre vaig el títol
Paraules d’Amor, basades en la creació d’obres literàries per part dels
adolescents, o les diferents jornades que tenen com a protagonistes els llibres.

Entre les dotacions culturals d’Altea cal destacar tres instal·lacions dedicades a
biblioteques, una d’elles universitària.

Pel que fa al nivell socioeconòmic dels dos centres, s’ha d’assenyalar que els
alumnes que cursen els seus estudis, tant al Bellaguard d’Altea com al Josep
Ribera de Xàtiva, provenen de famílies amb un nivell adquisitiu mitjà. Conscients
del context econòmic pel qual atravessa el País Valencià, hem elaborat una
activitat adaptada a la “butxaca” i les necessitats dels progenitors o tutors.
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2. Justificació de la ruta literària
La Guerra de Successió va marcar un abans i un després en la història del poble
valencià. La mort sense descendència de Carles II d’Hamburg comportà una
guerra europea i a Espanya entre els partidaris de Felip V i l’Arxiduc Carles
d’Austria. El suport dels antics regnes de la Corona d’Aragó al perdedor Carles, va
vindre acompanyada de la imposició Borbònica que van acabar amb els Furs, la
persecució del català, és a dir, en la pèrdua de la identitat dels habitants del País
Valencià.

Uns fets històrics importants que han complert fa poc 300 anys i que passen
desapercebuts en els manuals d’història i de llengua, tant de l’ESO com de
Batxillerat. La ruta que proposem potser aplicada en els cursos de l’Educació
Secundària Obligatòria com postobligatòria.

Concretament, el projecte presentat té la seua aplicació en el curs de 4t de l’ESO i,
com hem assenyalat en els paràgrafs anteriors, dins de l’assignatura de Valencià:
Llengua i Literatura i la d’Història i Geografia.

Per una part, la visita a Altea ens portarà a la ciutat que va rebre durant la guerra
les flotes angleses, aliades de l’Arxiduc Carles, i en aquesta mateixa població, van
proclamar al candidat arribat de la Casa d’Austria rei amb el títol de Carles III.

Per l’altra, en canvi, el passeig pels carrers de Xàtiva ens traslladarà a una de les
poblacions més castigades per la victòria de Felip de Borbó. La ciutat fou cremada,
i hui en dia, els records ingrats que el francès causa en els habitants són visibles
hui en dia al museu de la localitat amb el quadre de Felip V cap per abaix.

Però la lectura d’El pas dels maulets ens ofereix tractar diferents punts del
currículum d’aquest curs, com per exemple, posar èmfasi en la situació actual en
què es troba la llengua, adquirir la consideració del valencià com a llengua pròpia
del País Valencià, acceptar la convivència entre la llengua minoritzada i el
castellà,etc.
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Sense dubte, altres dels objectius que adquirirem amb la ruta literària i la lectura
dinàmica del llibre de Pau Tobar són els criteris ressenyats a l’apartat IV del
document oficial, on s’assenyala que els alumnes deuran assolir una lectura
“comentada i dramatitzada”, el contacte “amb els autors de les obres”,
“desenvolupar l’autonomia lectora”, etc.

A més a més, viatjar seguint les petjades dels personatges de la novel·la, ens
permetrà aprofundir en els coneixements històrics assenyalats al currículum i
referents a “analitzar les transformacions del segle XVIII, especialment les del
reformisme borbònic a Espanya...”, és a dir, tractar la Guerra de Successió, el
Decret de Nova Planta, etc., narrats a la història dels personatges de Pau Tobar.
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3.

Objectius generals de la ruta literària
•

Connectar l’obra en què se centrem amb els espais i referents que
motivaren la seua creació.

•

Relacionar la història i tots els seus components amb la literatura i
concretament amb la novel·la, tot partint d’un entorn i unes situacions reals.

•

Donar a conèixer el període històric de la Guerra de Successió i posar en
valor la importància que té com a moment clau en la història del nostre
poble.

•

Oferir un tast del patrimoni cultural i gastronòmic que se’ns explica a l’obra.

•

Descobrir els paisatges i les viles de què parla l’obra.

•

Fer entendre un dels motius clau de la castellanització a tots els nivells dels
Països Catalans.

•

Fomentar l’esperit crític, tant en llengua com en literatura i història.

•

Entendre la literatura com un element de coneixement de la realitat.

•

Descobrir els indrets on es desenvolupen els principals conflictes bèl·lics de
l’època que es referencia al llibre.

•

Proporcionar una visió panoràmica de la història que ajude a entendre el
present.

•

Fomentar la interdisciplinarietat i la relació entre matèries, en aquest cas
Valencià i Història.

•

Fer significatiu l’aprenentatge dels coneixements literaris que s’han treballat
a classe.

•

Fomentar la literatura, la investigació històrica, l’oralitat i l’escriptura.

•

Oferir una alternativa d’oci alternatiu al jovent.

•

Fomentar el cooperativisme i la col·laboració.

8

4.

Aspectes de la programació del curs vinculats a la proposta

En la ruta literària que proposem per Altea, Xàtiva i Barcelona, es configuren tot un
seguit d’accions i situacions que ens permeten i ens ajuden a treballar,
transversalment, cadascuna de les huit competències bàsiques de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que s’estableixen per a l’Ensenyament
Secundari Obligatori. Tanmateix, no totes aquestes competències es treballaran
amb la mateixa incidència; sobretot se centrarem en la primera, la tercera, la
setena i la huitena.
1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
2. Competència artística i cultural.
3. Tractament de la informació i competència digital.
4. Competència matemàtica.
5. Competència d’aprendre a aprendre.
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal.
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
8. Competència social i ciutadana.
Mitjançant les competències suara esmentades i partint dels objectius que ens
marca el Decret 112/2007, la nostra proposta d’activitat historicoliterària pretén que
l’estudiantat desenvolupe una sèrie de capacitats que li permetrà:
•

Formar-se unes destreses bàsiques per tal de poder emprar fonts
d’informació com la literatura i adquirir nous coneixements amb sentit crític.

•

Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en
distintes disciplines (en aquest cas història i literatura) i conèixer i aplicar els
mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del
coneixement i de l’experiència, per prendre decisions i actuar en
conseqüència.

•

Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar
actituds de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític,
d’iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar,
prendre decisions i assumir responsabilitats.

•

Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos,
oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del català com a
llengua pròpia i com a part fonamental del patrimoni.
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•

Conéixer els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la història de
l’entorn; respectar el patrimoni artístic, cultural i lingüístic; conéixer la
diversitat de cultures i societats que han conviscut i conviuen als Països
Catalans a fi de poder valorar-les críticament i desenrotllar actituds de
respecte per la cultura pròpia i per la dels altres

•

Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les
distintes manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i
representació.

•

Desenvolupar i consolidar hàbits de treball i d’oci, individual i en equip, com
una condició necessària per a la realització eficaç de les tasques de
l’aprenentatge i com a mitjà per al desenvolupament personal i col·lectiu.

A més a més, entenent que la ruta plantejada és una visita real pels indrets de la
Guerra de Successió —les conseqüències de la qual donen peu a la comprensió
de l’actualitat social i lingüística del País Valencià—, podem afegir-hi tots els
objectius de l’assignatura de Geografia i Història i de Valencià: llengua i literatura
que facen referència a sociolingüística diacrònica i sincrònica, a la història del País
Valencià i a la situació actual del català (com l’estudi de les actituds lingüístiques,
la normalització de la llengua, etc.).
Així mateix, i com que tot parteix de l’assignatura de Valencià: llengua i literatura,
cal dir que les quatre habilitats lingüístiques bàsiques (comprensió escrita,
comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) són ben treballades. D’igual
forma mirem d’atendre al foment de les actituds de cooperació i respecte en el
procés d’aprenentatge compartit, a l’ús de la llengua i la literatura com a eines
d’obtenció del coneixement, al treball sobre el coneixement de la llengua en
general, al desenvolupament de l’autonomia lectora i a la valoració de la literatura
no sols com a font de plaer.
A sobre de tot, hi ha un interès especial en proporcionar una visió crítica dels fets
que enceten la més pregona castellanització del nostre territori (com els Decrets de
nova planta i els conflictes bèl·lics que són a la base), comentant i llegint textos
històrics i literaris, en veu alta i col·lectivament.
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5.

Qüestions logístiques

5.1. Data de realització
La ruta literària que hem planificat es durà a terme en dos dates. Els alumnes de
l’institut d’Altea i de Xàtiva, realitzaran la primera part de la ruta dimarts i dimecres
anteriors a les vacances de Pasqua. Durant aquests dies, els alumnes faran la ruta
per la seua ciutat de Dénia, València i Xàtiva. La segona part, a Barcelona, l’hem
ubicat al mes de juny, després del període d’exàmens i abans de l’entrega de les
notes finals.

Per tant, la ruta que hem planificat es realitzarà durant el segon i el tercer trimestre.
Pel que fa a l’avaluació i la participació dels alumnes en tot aquest procés, ho
exposarem detalladament més avall.

5.2. Durada prevista
La primera part de la ruta, començarà el dia que hem assenyalat, dimarts, a les
9.00 h i finalitzarà dimecres a les 18.00 h. Els alumnes de Xàtiva es quedaran al
seu poble, mentre que els alumnes d’Altea es desplaçaran des de Xàtiva fins a la
seua ciutat amb autobús. Per tant, la ruta durarà 1 h i 15 minuts més,
aproximadament, per als alumnes de l’institut d’Altea.

Pel que fa a la sortida a Barcelona, la ruta s’efectuarà en dos dies. Els alumnes
sortiran amb tren des de València el dia 19 de juny i tornaran el dia 20 per la
vesprada.
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5.3. Pressupost
•

Menjars

Els alumnes hauran de portar l’esmorzar i el dinar del primer dia, que comença la
ruta a Dénia. Els àpats que es faran als albergs seran els desdejunis i sopars, i els
dinars es faran en funció del lloc on es troben.
•

Albergs de València i Barcelona

L’alberg, també lloc literari, de València val 15 € per cap, i el de Barcelona, al qual
passaran dos nits, val 6 € per nit, això suma 12 € en total.
•

Transport

A continuació, es desglossa el pressupost pel que fa al transport per a la primera
part de la ruta:
•

Autocar des de Xàtiva fins a Dénia (200 € en total): 5 € per cap. [institut
Xàtiva]

•

Tren des d’Altea fins a Dénia: 1,30 € per cap [institut Altea]

•

Des de Dénia cap a València, tant l’institut d’Altea com el de Xàtiva, aniran
en autocar (400 € en total): 8 € per cap

•

Des de València cap a Xàtiva, en tren: 5 € per cap

•

De Xàtiva a Altea, en autocar: 2 € [institut Altea]

Pressupost per al transport de la segona part de la ruta (Barcelona):
•

Anada i tornada des d’Altea fins a València: 10 € per cap

•

Anada i tornada des de Xàtiva fins a València: 5 € per cap

•

Anada i tornada en tren des de València fins a Barcelona: 16 €

•

Viatges en metro a Barcelona 2 €

•

Pressupost total

Per a cada alumne de l’institut d’Altea i de Xàtiva, 100 € amb un mínim de marge.
No s’hi inclou la segona meitat del segon dia d’estada a Barcelona, ni tampoc el
tercer dia, pel fet que ja es tracta de viatge lliure.
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6. Textos literaris a partir dels quals es fa la proposta
El pas dels maulets. Pau Tobar.
Poema de Maria Ibars
Text sobre els furs de València
“Cant a València”. Vicent Andrés Estellés
“Avui com ahir”. Obrint pas
“Cant dels Maulets”. Al Tall
“Malaguenya de Barxeta”
“València i Barcelona”. Teodor Llorente
Fragment d’Històries de la Història de Barcelona, capítol “Felip V a Santa Maria del
Mar”
“El fossar de les moreres”. Frederic Soler Pitarra
Decret d’abolició dels furs d’Aragó i València. Fragment dels Decrets de Nova
Planta
http://www.vilaweb.cat/noticia/3862665/20110319/pinten-mural-rei-juan-carloscapgirat-casa-cultura-pedreguer.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3862800/20110320/rei-despanya-resta-cap-avallpedreguer.html
http://www.guerradesuccessio.cat/04recursos.html
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7.

Llocs que es visitaran

1. Altea
2. Dénia
2a. Vila Vella
2b. Castell de Dénia
2c. Platja de Dénia
3.

València
3a. Riu Túria
3b. Torres de Serrans
3c. Racó de la Corbella
3d. Alberg juvenil Ciutat de València
3e. Plaça del Mercat

4.

Xàtiva
4a. Plaça de la Mercè
4b. C/ Corretgeria - l’Almodí
4c. Pinacoteca
4d. Plaça del Mercat

5.

Barcelona
5a. Estació del Nord
5b. Alberg
5c. Portal de la Pau
5d. Santa Maria del Mar
5e. Fossar de les moreres
5f. El Born
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8.

Participants en la ruta
•

Alumnes de 4t d’ESO de l’IES Josep de Ribera (Xàtiva) i de l’IES
Bellaguarda (Altea)

•

Professors/-es de l’assignatura Valencià: llengua i literatura de l’IES Josep
de Ribera (Xàtiva) i de l’IES Bellaguarda (Altea)

•

Professors/-es de l’assignatura Geografia i Historia de l’IES Josep de
Ribera (Xàtiva) i de l’IES Bellaguarda (Altea)

•

Xavi Sarrià, cantant d’Obrint Pas

•

Pau Tobar, autor d’El pas dels maulets

•

Forner/a del forn-pastisseria de Xàtiva on els xiquets aniran a veure o
comprar els dolços típics de la vila

•

Guies del museu Born centre cultural de Barcelona
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9.

Activitats

Activitats prèvies a l’eixida
Per tal de dur a terme aquesta ruta literària, tant a l’IES Josep de Ribera de Xàtiva
com a l’IES Bellaguarda d’Altea, els departaments de Valencià i de Geografia i
Història s’hauran posat d’acord per tal de tindre en comú les sessions que
convinguen durant el desenvolupament de la ruta literària.

Durant les dos sessions prèvies a la ruta, passarem a classe la pel·lícula
Braveheart, concretament, la que està doblada en català. El protagonista d’aquesta
pel·lícula és William Wallace, un escocès que va liderar la resistència contra
l’ocupació anglesa d’Escòcia. La idea és que els alumnes entenguen una història
semblant, en molts aspectes, a la Guerra de Successió. El professorat introduirà
als alumnes la figura de Joan Baptista Basset, comparant-lo amb el protagonista
de la pel·lícula. Tenint en compte la importància de Basset a El Pas dels Maulets,
intentarem que l’alumnat siga conscient de l’abast històric que descobriran durant
la lectura.
La lectura del llibre es farà una vegada hagen vista la pel·lícula i hagen interioritzat
el rol de William Wallace per tal d’entendre més profundament l’argument d’El Pas
dels Maulets.

Amb les dades, dels llocs que es visitaran i els textos que es llegiran, que donarà
el professor, els alumnes confeccionaran el mapa de la ruta literària mitjançant
l’eina TIC del Google Maps.

Activitats durant l’eixida
La ruta literària es durà a terme després d’haver realitzat les activitats prèvies.
Cadascun dels instituts eixirà del seu poble (Altea i Xàtiva), faran les mateixes
activitats fins a arribar a Dénia, on es reuniran i continuaran la ruta conjuntament. A
partir d’allí, se n’aniran a València, on passaran la nit a l’alberg que al llibre
s’explicita també. L’endemà seguiran la ruta passant per diversos indrets de la
ciutat i l’acabaran arribant a Xàtiva, compartint els espais més emblemàtics de la
vila. Acabada en aquesta zona la ruta, els estudiants de Xàtiva ja s’hi quedaran i
els d’Altea se’n tornaran al seu poble.
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Durant la ruta, es tindran en compte els aspectes històrics, patrimonials, culturals i
naturals del territori, així com també la interacció amb el món gastronòmic que es
farà a Xàtiva.

Finalment, cal destacar que tots els alumnes piularan pel Twitter amb el hashtag
#elpasdelsmaulets durant la ruta literària. També, hem intentat fer coincidir la
relació de llocs i hores, que apareixen a l’inici de cada capítol del llibre, amb la ruta.

Activitats posteriors a l’eixida
Abans de donar la ruta per finalitzada, i després que el professorat haja contactat
amb Pau Tobar, autor d’El Pas dels Maulets, utilitzarem la darrera sessió d’aquest
recorregut, ja a l’aula, perquè els alumnes puguen fer les preguntes que els
calguen a l’autor i, així, resoldre els dubtes sorgits després de tota la trajectòria,
tant lectora com física, de l’obra.

Com a activitat avaluativa de tancament del projecte de ruta literària, els alumnes,
per grups, hauran d’acabar elaborant un curtmetratge amb els següents punts
obligatoris:
•

Per continuar mantenint la relació entre els departaments de Geografia i
Història i Valencià (llengua i literatura), es demanarà que el curt estiga
contextualitzat al s. XVIII. D’aquesta manera l’alumnat haurà de continuar
investigant el funcionament de l’època històrica.

•

Pel que fa a la feina en l’àmbit literari, es demanarà que al treball hi aparega
el personatge de Basset, la cançó d’Al tall, El cant dels maulets, i dos
paràgrafs amb prou sentit autònom del llibre.

L’objectiu final d’aquesta activitat és que els vídeos, d’uns cinc minuts cadascun,
es pengen en alguna plataforma TIC i així es puguen intercanviar entre els dos
instituts.
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10.

Ruta literària

[Dia 1] Eixida: 9.00 h
El alumnes de l’IES Bellaguarda d’Altea es trobaran a l’institut per anar a l’estació
de tren. Una vegada dins del tren, iniciaran la ruta literària amb la lectura del
fragment del llibre on Joan Baptista Basset explica als protagonistes l’aventura que
emprendran a través d’un MP3 (FONT 1).
Els alumnes de l’IES Josep de Ribera de Xàtiva aniran a Dénia amb autobús i, per
tant, faran la lectura dalt d’aquest. Després d’aquesta lectura, hauran d’utilitzar el
mòbil per buscar informació sobre els successos de Pedreguer als quals Basset fa
referència i després llegiran una de les notícies (FONT 2).

Arribada: 10.00 h
Quan arriben a Dénia es trobaran els dos instituts a l’estació de tren i continuaran
la ruta amb la lectura d’un fragment del llibre que és una adaptació dins del mateix,
el Memorial secret del comte duc d’Olivares (FONT 3).

Vila Vella: 10.30 h
Arribaran a la Vila Vella, a les faldes del castell i allí esmorzaran. Faran la lectura
d’una relació sobre l’entrada a la ciutat de Dénia per part del rei Carles III el 18
d’agost de 1705 (FONT 4). Aquest any fou el primer que les tropes austriacistes
entraren als Països Catalans.

Castell: 11.00 h
Els alumnes arribaran dalt del castell i llegiran el fragment del llibre on es fa
referència a una manisa que està allí i parla dels defensors dels furs valencians
(FONT 5), seguidament, durant la visita, hauran d’estar pendents de trobar-la.

Platja: 13.00 h
Des del castell baixaran a la platja i allí dinaran. Llegiran un poema de l’autora de
Dénia Maria Ibars, en el qual es pot palpar la bellesa del paissatge que estaran
observant (FONT 6).
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Viatge a València: 15.00 h
Aniran a l’estació d’autobusos i n’agafaran dos per anar cap a València. Durant el
viatge i d’una manera amena el professorat recordarà als alumnes qui va ser
Vicent Andrés Estellés, la relació d’aquest amb la ciutat de València i, també, per si
algú no els coneix, els parlarà d’Obrint Pas i de la relació literària i cultural entre
l’autor, el grup i la ciutat.

Estació d’autobusos de València: 16.30 h
Arribats allí aniran caminant cap a Ciutat Vella i quan estiguen als Jardins del Túria
llegiran un fragment de l’obra on explica el mateix recorregut que fan els
protagonistes i descriu per on estan passant (FONT 7). D’aquesta manera els
alumnes també començaran a veure i valorar el patrimoni de la ciutat.

Torres de Serrans: 17.00 h
Quan arriben a les Torres de Serrans llegiran El Cant a València de Vicent Andrés
Estellés (FONT 8). Amb la lectura d’aquest poema els alumnes podran ser
conscients d’on han arribat i de l’estima que li tenia el poeta a la ciutat.

Plaça del Pilar: 17.30 h
Seguint amb el recorregut dels protagonistes de l’obra El Pas dels Maulets, els
alumnes es dirigiran al Racó de la Corbella, situat a la plaça del Pilar. Allí s’haurà
preparat una trobada amb el cantant d’Obrint Pas, Xavi Sarrià i quan els alumnes
arriben al bar, el professorat ja s’haurà encarregat que estiga sonant la seua cançó
Avui com Ahir, la qual fa referència a la Guerra de Successió i el que aquesta va
suposar per al nostre poble (FONT 9).

Alberg juvenil del carrer Balmes: 21.00 h
Aniran a l’alberg i soparan. Abans de dormir llegiran un fragment que parla de la
relació afectiva entre els dos protagonistes de l’obra (FONT 10).

[Dia 2] Plaça del Mercat: 10.00 h
A l’endemà de matí, després d’haver esmorzat a l’alberg, es dirigiran a la plaça del
Mercat i llegiran un fragment del llibre on els protagonistes contemplen i aprecien
la bellesa de la capital del Túria (FONT 11). Passejant aniran fins l’estació del Nord
on agafaran el tren cap a Xàtiva.
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Plaça de la Mercè, Xàtiva: 12.30 h
Des de l’estació de tren es dirigiran a la plaça de la Mercè i llegiran el text que
pertany a la FONT 12. A continuació, el professor o la professora de Valencià
interpretarà la cançó per a tots els alumnes. Si coincideix que algun alumne o
alumna se la sap, també es pot unir al cant.

Carrer de la Corretgeria: 13.00 h
En el carrer de la Corretgeria faran la lectura de la FONT 13. A continuació,
dinaran al restaurant Moncho, situat a la plaça del Mercat, paral·lela al carrer de la
Corretgeria. Quan arriben allí, sonarà el Cant dels Maulets, cançó que els alumnes
acaben de llegir al carrer de la Corretgeria.

Pinacoteca: 13.30 h
Després d’haver dinat, es desplaçaran a la Pinacoteca on llegiran la FONT 14. La
lectura d’aquest text parla del Decret de Nova Planta, molt adient per al lloc i la
ciutat en què es troben els i les alumnes.

Plaça de la Seu (plaça de Calixt III): 14.00 h
Després d’haver parlat sobre el Decret de Nova Planta, i d’haver dinat ja, els
alumnes faran un tast de dolços típics de Xàtiva. Per a aquesta ocasió, el pastisser
del Forn Basset oferirà uns arnadins als alumnes. Aquesta pasta dolça és típica de
Setmana Santa en aquesta localitat, així que aprofitant les dates de la visita podran
tastar-los. Després faran la lectura de la FONT 15 on hi ha una referència de la
tradició d’aquests dolços xativins.

Comiat: 17.00 h
Per al comiat, els alumnes llegiran el Romanç del cec (FONT 16). Amb la lectura
d’aquest text es resumeix tota la història que dóna l’argument a la novel·la de
Tobar i, a la vegada, a la ruta que han realitzat durant aquests dies.
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[Dia 3] Estació d’autobusos del Nord de Barcelona: 19.00 h
Per a aquesta ocasió, per iniciar la ruta per Barcelona, els alumnes llegiran el
fragment del llibre en què els protagonistes del llibre es troben a l’estació
d’autobusos del Nord de Barcelona (FONT 17).

Nit a Barcelona
Dormiran a Paraiso Travellers Hostal (Ronda Sant Pau), des de 6 euros l’habitació.
Hi arribaran caminant i així aprofitaran per passejar pel centre històric de
Barcelona. En aquest indret consultaran el web, via mòbil o via ordinador, que
parla de la Guerra de Successió (FONT 18).

[Dia 4] Portal de la Pau: 10.00 h
En aquest indret, llegiran el fragment del llibre que introdueix la Guerra de
Successió a Barcelona per tal de situar-los en el context històric en què es mouen
(FONT 19).

Parc de la Ciutadella: 12.00 h
Després d’haver visitat el Portal de la Pau, es dirigiran al Parc de la Ciutadella on
recitaran el poema de Teodor Llorente que parla de València i Barcelona, per tal
que els alumnes recorden també la primera part de la ruta (FONT 20). Aprofitaran
l’estada al parc per gaudir del paisatge durant una llarga estona i també dinar.

Santa Maria del Mar: 16.00 h
En l’església de Santa Maria del Mar llegiran un fragment on es parla de la troballa
d’un vitrall de Felip V a la mateixa església (FONT 21). Cal destacar que aquest
fragment explica que el vitrall de Felip V es troba situat cara el Fossar de les
Moreres, lloc que visitaran quan isquen de l’església.

Fossar de les Moreres: 16.30 h
Al fossar de les moreres, llegiran el famós poema de Frederic Soler Pitarra, Al
fossar de les moreres. (FONT 22).

Born: 17.30 h
A Born veuran l’exposició que hi ha pel 1714, any en què Barcelona va caure
davant els Borbons. Mentre contemplen l’exposició, llegiran l’últim fragment del
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llibre de Tobar. El llibre acaba dient que el protagonista se’n torna a València,
coincidint amb el final de la ruta literària dels alumnes.

Estació de Nord: 19.00 h
A l’estació d’autobusos, abans de marxar cap a València, llegiran la FONT 23 que
es correspon amb el final del llibre de Tobar, així tancaran la ruta. El llibre finalitza
amb la frase: “Me’n vaig a València”.
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11. Avaluació

Aquesta activitat comptarà un 10 % sobre la nota final de l’assignatura de Valencià:
llengua i literatura, i de Geografia i Història. Com que la ruta finalitza al mes de
juny, aquest màxim d’un punt s’afegirà a la nota de fi de curs. El 10 % que
atorguem a la ruta literària es divideix en:
25 % activitats prèvies a l’eixida
30 % activitats durant l’eixida
35 % activitats posteriors a l’eixida
10 % actitud i participació en totes les activitats
En tots aquests apartats s’avaluarà l’interés i l’actitud que mostren els alumnes
envers la ruta literària. Si, finalment, hem cregut convenient atorgar un 10 % sobre
la nota final a la ruta ha estat perquè no podem obligar els alumnes a viatjar fins a
Barcelona si la situació econòmica no els ho permet. No obstant, mirarem de
demanar alguna subvenció per tal que tothom puga participar-hi. Això no significa
que els professors no hagen d’incentivar i transmetre la ganes d’anar-hi als
alumnes, sinó que ambdós professors, el de llengua i el d’història, han de saber
vendre el producte i transmetre als alumnes que valoraran molt positivament la
participació en la present ruta literària.
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ANNEX
A continuació hi ha tots els textos o fragments que es llegiran durant la ruta i que
tant alumnes com professors hauran de portar a sobre.

En els casos en què no apareix explícit el títol del fragment és perquè fa referència
al propi llibre.

FONT 1 (p. 13, 14)
Tram Altea-Dénia,
11:17 h, 20 d’agost
“Hola, aventurers”, des de l’MP3, una veu modificada els parlava. “Acabeu d’agafar
el tren de la història. Aquest vehicle vos serà de molta ajuda si voleu entendre el
món en què vivim, perquè el passat ens explica el present i de la mateixa manera
el present --la vostra història-- construirà el futur. Podeu desentendre-vos, baixarvos del tren, però la història no vos ignorarà a vosaltres, en formeu part sigueu
conscients o no.”
[...]
“He sabut de vosaltres per qüestions que no vénen al cas. He conegut el vostre
interès pels successos de Pedreguer. Me’n faig càrrec, es tracta d’una situació
greu, d’arrels profundes. Si decidiu no desconnectar-me, vos explicaré uns fets que
canviaren radicalment la nostra realitat ara fa 300 anys. Teniu una segons per a
pensar-ho…”
[...]
Per entendre el terratrèmol que sacsejà les nostres comatques des de 1.700 fins a
1.715 cal conèixer com era la societat i l’organització política de la monarquia
hispànica. A l’institut heu estudiat el que avui anomenem Antic Règim o societat
estamental. Feu memòria...

FONT 2 (via Internet)
Enllaços a la xarxa:
Pinten el mural del rei Juan Carlos capgirat, a la Casa de cultura de Pedreguer
http://www.vilaweb.cat/noticia/3862665/20110319/pinten-mural-rei-juan-carloscapgirat-casa-cultura-pedreguer.html
El Rei d’Espanya ja resta cap per avall a Pedreguer
I

http://www.vilaweb.cat/noticia/3862800/20110320/rei-despanya-resta-cap-avallpedreguer.html

Imatge del mural de Pedreguer.

FONT 3 (p. 23, 24)
“La vostra majestat ha de considerar que l’afer més important de la seva
monarquia és que esdevingui en realitat i veritablement rei d’Espanya. Vull dir amb
això, senyor, que no us acontenteu de ser rei de Portugal, d’Aragó, de València i
comte de Barcelona, sinó que treballeu guardant aquest designi secretament al
vostre esperit per tal de reduir aquests regnes que componen Espanya a l’estil i a
les lleis de Castella, de manera que ja no hi hagi cap diferència, perquè si obteniu
aquest resultat sereu el príncep més poderós del món.

Avisar afer no pot posar a punt en un temps limitat, ni és tampoc un projecte que
es pugui descobrir a qualsevol, encara que sigui íntim, perquè cal actuar sense
avisar.”

FONT 4
Relación de la entrada que hizieron en la ciudad de Dénia
Relación de la entrada que hizieron en la Ciudad de Denia, Reyno de Valencia, las
Armas de la Magestad Católica, del Rey nuestro Señor Don Carlos III (que Dios le
guarde).

II

“El gobernador, que era natural de la ciudad de Valencia, a media noche, se asogó
por la muralla con gran cautela... Por lo cual quedó Don Felipe Antonio Gavilá, hijo
de dicha ciudad, por Gobernador, por serlo en las asusencias.
Hízose la entrada por la tarde, esto es al entrar en la ciudad el Comandante y el
General Ramos, y de allí se encaminaron a la fortaleza del Castillo, donde entregó
las llaves de él Don Felipe Antonio Gavilá, como gobernador y castellano, al cual
se le restituyeron, jurando pleito homenaje de fidelidad como acostumbra.”

Imatge de la portada del document llegit.

III

FONT 5 (p. 28)
“Benvolguts a la fortalesa de la Vila Vella de Dénia. La clau del Regne de València.
Dénia és un lloc idoni per començar la vostra indagació.”
De seguida entengueren per què. En una pinada, envoltat de pedres antigues,
s’alçava un monòlit. Sobre una manisa es podia llegir la inscripció “A la memòria
dels defensors dels furs i privilegis valencians durant la guerra de Successió, Vila
Vella de Dénia. Novembre 1708.”

Imatge de Dénia.

IV

FONT 6
“Espills de plata”, Maria Ibars
El sol s’ha trencat en l’aigua
i en una folla dansada
lluentegen els bocins
cap a la platja.

FONT 7 (p. 81)
Caminaren una bona estona per l’antic llit del riu Túria. Enjardinat als anys 1980,
era un bon espai per a fugir de la voràgine del motor que poblava les seues ribes.
Xino-xano aplegaren a una esplanada amb camps de futbol de gespa artificial,
passaren per sota l’antic pont i prengueren una llarga rampa esgranadora. A l’altra
de la carretera s’alçaven imponents les Torres de Serrans
.

Imatge dels jardins del Túria.

V

FONT 8
“Cant a València”, Vicent Andrés Estellés.

PENSE que ha arribat l'hora del teu cant a València.
Temies el moment. Confessa-t'ho: temies.
Temies el moment del teu cant a València.
La volies cantar sense solemnitat,
sense Mediterrani, sense grecs ni llatins,
sense picapedrers i sense obra de moro.
La volies cantar d'una manera humil,
amb castedat diríem. Veies el cant: creixia.
Lentament el miraves créixer com un crepuscle.
Arribava la nit , no escrivies el cant.
Més avant, altre dia, potser quan m'haja mort.
Potser en el moment de la Resurrecció
de la Carn. Tot pot ser. Més avant, si de cas.
I el tema de València tornava, i se n'anava
entre les teues coses, entre les teues síl·labes,
aquells moments d'amor i aquells moments de pena,
tota la teua vida --sinó tota la vida,
allò que tu saps de fonamental en ella -anava per València, pels carrers de València.
Modestament diries el nom d'algun carrer,
Pelayo, Gil i Morte...Amb quina intensitat
els dius, els anomenes, els escrius! Un poc més,
i ja tindries tota València. Per a tu,
València és molt poc més. Tan íntima i calenta,
tan crescuda i dolguda, i estimada també!
Els carrers que creuava una lenta parella,
els llargs itineraris d'aquells duies sense un
cèntim a la butxaca, algun antic café,
aquella lleteria de Sant Vicent de fora...
La casa que estrenàveu en estrenar la vida
definitivament, l'alegre veïnat.
l metge que buscàveu una nit a deshora,
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la farmàcia de guàrdia. Ah, València, València!
El naixement d'un fill, el poal ple de sang.
aquell sol matiner, les Torres dels Serrans
amb aquell breu color inicial de geranis.
Veus, des del menjador, per la finestra oberta,
Benimaclet ací, enllà veus Alboraia,
escoltes des del llit les sirenes del port.
De bon matí arribaven els lents carros de l'horta.
Els xiquets van a l'escola. S'escolta la campana
veïna de l'església. El treball, el tenaç
amor a les paraules que ara escrius i has dit sempre,
des que et varen parir un dia a Burjassot:
com mamares la llet vares mamar l'idioma,
dit siga castament i amb perdó de la taula.
Ah, València, València! Podria dir ben bé:
Ah, tu, Val`ncia meua! Perquè evoque la meua
València. O evoque la València de tots,
de tots els vius i els morts, de tots els valenciants?
Deixa-ho anar. No et poses solemne. Deixa l'èmfasi.
L'èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígines.
Més avant escriuràs el teu cant a València.

Imatge de les torres de Serrans de València.

VII

FONT 9
“Avui com ahir”, Obrint pas

Va ser a la tardor del 1707 i encara volen
cendres pels mateixos carrers, les classes
populars contra les tropes del rei, les pedres
ho recorden quan avui les prenem.

Avui com ahir, avui com demà, el mateix camí,
el mateix combat.

Va ser la primavera dels anys que hem viscut i
encara veig com brillen avui els teus ulls, quan
prenem els carrers, escenaris d'un temps, revoltes
que han tancat les ferides dels teus punys.

Avui com ahir, avui com demà, el mateix camí,
el mateix combat.

Tot el que has viscut, tot el que has cregut, a
dins dels teus ulls, a dins dels teus punys. I la
nostra revolta mai no podran aturar, els nostres
punys alçats mai no podran abaixar, els nostres
somriures mai no podran esborrar, la nostra actitud
sempre serà de combat. I mai no deixes mai de lluitar
contra el poder, mai no deixes mai de plantar cara
al poder. Ahir, avui i demà sempre contra el poder!

Imatge de la plaça del Pilar de València.

VIII

FONT 10 (p. 101, 102)
Només es tranquil·litzà quan ella li van demanar que aparegués el llum. Minuts
després sentia la respiració profunda de la seua amiga: ja estava amb els angelets.
Toni veié passar les hores sense poder cloure els ulls. Estava baldat i confús
alhora. La duresa i la gelor del terra tampoc no l’ajudaven.
El temps passava lentament entre les quatre parets. Les parpelles li pesaven cada
vegada més però també els dubtes. Se sentia emmalaltir quan endevinà l’albada.
Els primers raigs de sol penetraven per la finestra i això li donava seguretat. Era el
moment de fer un pensament.
S’hi acostà al llit i, amb tota la suavitat que li permetien les seues maldestres mans,
acaronà el braç d’Alícia. “Puc, puc entrar-hi?” ella, adormida, ni tan sols li contestà,
només obrí el llençol. S’ajocà amb cura per no despertar-la. La xicona, sense
trencar el son, li agafà el braç esquerre i rodejà amb ell el seu cos. Toni tocava la
seua pell fina amb les puntes dels dits, eres feliç, i s’adormí.

FONT 11 (p.102)
València s’alçà preciosa aquell dissabte. L’estiu li parava bé a la capital del Túria, i
Alícia, per fi, pogué fer realitat el seu desig de visitar-la com toca. Això, per a
desgràcia d’en Toni, havia suposat matinar.
Encisats en l’embull de carrers medievals, va anar de poc que no perderen el bus.
Era el migdia i s’agraïa l’aire condicionat.

Imatge de la plaça del Mercat de València.

IX

FONT 12
Malaguenya de Barxeta, Pep Gimeno “Botifarra”
Mira si he corregut terres
que he estat en Alfarrasí,
en Atzeneta i Albaida,
en Atzeneta i Albaida,
en el Palomar i ací.

Vinc del cor de la Costera,
el poble dels socarrats,
allà on renaixen les cendres
del meu País Valencià.

Imatge de la plaça de la Mercè de Xàtiva

FONT 13
“El cant dels maulets”, Al tall

Eixiu tots de casa
que la festa bull,
feu dolços de nata
i coques de brull.

Polimenteu fustes,
i emblanquineu murs,
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perquè Carles d’Àustria
ha jurat els furs.

Enrameu la murta
places i carrers,
abastiu de piules
xavals i xiquets.

Aclariu la gola
amb vi moscatell,
que no hi ha qui pare
el pas dels maulets.
Vine pilareta
que et pegue un sacsó,
els peixos en l’aigua
i els amos al clot.

I si no l’empara
el Nostre Senyor,
tallarem la cua
Felip de Borbó.

Si l’oratge es gira
en el mal dels maulets,
vindran altres dies
que bufe bon vent.

Quan més curt ens lliguen
més perill tindran,
passeu-me la bota i seguiu tocant.

XI

Imatge del carrer de la Corretgeria de Xàtiva.

FONT 14 (p. 130, 131)
Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus
habitadores, por la rebelión que cometieron faltando enteramente al juramento de
fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros,
privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tal liberal mano se les
habían concedido así por mí como por los señores reyes mis predecesores,
particularizándoles en esro de los demás reinos de esta corona; y tocándose el
dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la
circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en
esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista que de ellos han
hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y considerando
también que uno de los principales atributos de soberanís es la imposición y
derogación de las leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanza de
las costumbres, podría Yo alterar aun sin los grandes y fundados motivos y
circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y
Valencia; he juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir
todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos,
costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla,
abolir y derogar enteramente los referidos fueros y privilegios, prácticas y
costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia.
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Imatge de l’interior de l’Almodí de Xàtiva.

FONT 15 (p.143)
Els dolços calmaren el mal rascany d’aquelles narracions. S’hi embotiren a
consciència, era massa fort, massa ominós el que havien trobat a la ciutat dels
socarrats.

Imatge de la plaça de la Seu (Calixt III) de Xàtiva.
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FONT 16
“Romanç del cec”, Al tall
Va ser a la tardor de 1705 que a Altea desembarca Baptista Basset com a general
de l'exèrcit de Carles el d'Àustria. Entra en la Marina i passeja per pobles i viles i
en moltes comarques als maulets va distribuint armes i donant raons, convencent a
tots els llauradors que l'Àrxiduc Carles ha promès suspendre tributs i gravàmens i
tot el país li va plantar cara al borbó Felip V.

Els reis i governants de tota Europa es posen a l'aguait i al ple s'aboquen, que està
en discussió la corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants una guerra van a
provocar, buscant aliances amb altres estats dos exèrcits preparen, Felip de Borbó
i Carles d'Àustria, tals són els seus noms.

Als pobles van renàixer les esperances d'arrancar el poder als nobles senyors i en
poques setmanes el camí de València aplanaren; maulets i aliats dominaren
pobles i ciutats; d'una punta a l'altra el país va tornar a obrir les arques per traure al
carrer les senyeres contra el botifler i l'Arxiduc Carles a la porta de Quart
aclamaren i ell feu jurament d'obeir i defendre las lleis.

Del dia que ara esmente guardeu memòria: el 25 d'Abril de 1707 que trista batalla
va somoure la terra d'Almansa; l'exèrcit borbó al de l'Àustria va vèncer d'un colp i
sense defenses ocuparen comarques senceres.Mal dia va nàixer qui ordenà
destruccions i matances. Si el mal ve d'Almansa amb raó diuen que a tots alcança:
no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat.

Després que va sotmetre tot el país i va tractar els hòmens amb gran crueltat,
pensà que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança
promulgà el Decret de Nova Planta, pel qual suprimia les lleis i costums de la
pràctica antiga i ens va prohibir que parlàrem la llengua d'ací.

Senyors i senyores, de la història us hem fet el reconte; si voleu seguir, en els
llibres està tot escrit.
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FONT 17 (p. 149)
Alícia llegia en un banquet de l’estació. Amb els brillants cabells solts, el rostre
tranquil i saludable, i un conjunt de tirants i shorts blancs i negres, resultava
especialment atractiva aquella vesprada. Quan sentí apropar-se l’autocar, tancà el
llibre i s’aixecà. Tenia ganes de reveure el seu benvolgut Toni.
Ell baixà dels primers, per la porta davantera, amb la seua motxilla de sempre a
l’esquena. Estava visiblement baldat, les més de sis hores de viatge no eren cosa
de per riure, i tenia el cap com una magrana. Però la llum dels seus ulls dissipà els
dubtes de la xicota i s’abraçaren amb força.

Imatge de l’estació del Nord de Barcelona.

FONT 18 (via Internet)
Museu virtual de la Guerra de Successió 1702-1714
http://www.guerradesuccessio.cat/04recursos.html

FONT 19 (p. 154)
Despertador de Catalunya per desterro de la Ignorància,
Anònim publicat el 1713 a Barcelona
Però la guerra no va acabar, el Principat organitzà regiments regulars. Eren
conscients que per fer front a l’enemic havien de compaginar l’activitat més
informal dels miquelets (majoritària comparativament) amb la formació d’unitats
més preparades militarment.
El fet que les unitats regulars foren més nombroses a Catalunya, s’explica
fonamentalment pel major temps del que disposà aquest territori, ja que no fou
completament sotmès fins al 1714.
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Imatge del portal de la Pau de Barcelona.

FONT 20
“València i Barcelona”, Teodor Llorente

Salut, ciutats volgudes! València! Barcelona!
Com llavi humil vos besa los peus la mateixa ona,
portant-vos les memòries de temps bells i llunyans.
Jo a vostres fronts gloriosos done també iguals paumes:
los fills enyoradissos dels Berenguers i els Jaumes
serem sempre germans.
Un mateix cau tinguérem en la mateixa soca;
els uns, en separar-nos, buscàreu l’aspra roca,
i els altres acampàrem en lo flairós jardí;
mes, sempre que els cors junta de nostres mans l’estreta,
los pensaments s’envolen, com au que al niu va dreta,
al vell tronc llemosí.
Los pensaments s’envolen als temps en què la glòria,
en les daurades fulles de la immortal història,
donava per exemples al món nostres records;
quan verds llorers brotaven lo Llobregat i el Túria,
i mostrà nostra llengua a tots los pobles Llúria
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i March a tots los cors.
Roger, nostre hom de ferro! Ausiàs, nostre poeta!
Glòria que l’una a l’altra s’unix, i que completa
lo nostre distint geni; perquè, sent tots germans,
rius brolla, per nosaltres, de llet i mel la terra,
i en ses dures mamelles vos va nodrir la serra
dels antics laietans.
Forts, com los faigs i els roures nascuts en ta muntanya,
de la mar, Barcelona, que tes muralles banya,
tos fills en amples veles els vents feren captius;
i ocupats nostres pares en més tranquil·les lluites,
colliren a mans plenes les ensucrades fruites
en los vergers ombrius.
Mes, aixís que les hores de batallar venien,
valerós l’un com l’altre, i ab igual pas, sortien
de l’hort i la muntanya dos guerrejants estols;
i ab lo mateix coratge, les hosts agermanades,
del cavall de sant Jordi seguien les petjades
entre núvols de pols.
I quan les que els havien dictat los antics segles
per a bé dels reialmes prudents i sàvies regles
menysprear maquinaven reis mal aconsellats,
coberts ab la gramalla, valents, lleials i dignes,
«Contrafur!», els cridaven tos Consellers insignes
i nostres grans Jurats.
I així units romanen d’una i altra germana,
de la Ciutat comtessa i la Ciutat sultana,
los noms, per a memòria de l’esdevenidor;
i avui jo vinc a dir-los en profètiques trobes
que gojaran unides també les glòries noves
d’un pervindre millor.
Dels vells palaus caigueren per terra els murs de marbre,
i en los durs blocs s’estenen les arraïls de l’arbre
a qui en les branques pengen càndids fruits de la pau;
colliu-los, d’eixe glavi trencat que el temps rovella
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fent, oh ciutats glorioses!, tu del forcat la rella,
tu el timó de la nau.
Fills dels boscs i les ones, hòmens de pit de ferro,
los que en llunyanes platges no us mireu en desterro,
perquè viva la pàtria porteu sempre en lo pit;
poble que a totes hores, cants entonant alegres,
del sant treball aixeques l’encens en núvols negres
fins al cel, dia i nit;
i vosaltres, vosaltres, als que lo front vos crema
en les brusentes planes lo sol de la verema;
los que feu de la terra brotar les garbes d’or;
los que, puntejant destres la cítara moresca,
feu l’eixam de fadrines ballar a l’ombra fresca
dels tarongers en flor:
vingau los uns i els altres, i oixcau lo que vos diga
de les comunes glòries i la grandor antiga
lo Trobador, que encara guarda l’antic parlar;
i demprés, junts armant-vos en la més santa guerra,
desgarreu les fecondes entranyes de la terra,
solqueu la immensa mar.
Enjamai disputeu-vos, germans, vostra corona:
les dos podeu ser reines, València i Barcelona:
la corbella és un ceptre lo mateix que el trident.
Déu, per a que al port tornen les vostres naus lleugeres
i per a que net caiga lo gra en les vostres eres,
envia el mateix vent.
Sigau, puix, sempre unides, de cent pobles enveja;
cascun segle que passe, més ditxoses vos veja,
i creixcau en fortuna i en glòria sense fi;
les mans fraternes juntes, com convé a les bessones,
i sentades a l’ombra que tu a les dos els dónes,
gloriós tronc llemosí!
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Imatge del parc de la Ciutadella de Barcelona.

FONT 21
Fragment d’Històries de la Història de Barcelona, capítol “Felip V a Santa
Maria del Mar”
Entrant per la porta principal a l’església de Santa Maria del Mar, a mà dreta, si ens
aturem just on hi ha l’escala de caragol que puja a l’orgue menor i alcem la vista,
ens sorprendrem en veure un vitrall on apareix, retolat en català, el rei Borbó Felip
V. Per a més inri, es tracta del vitrall que dóna al Fossar de les Moreres. En aquell
precís indret van ser enterrats molts dels que van defensar Barcelona a la guerra
de Successió del 1714 donada la seva proximitat a la línia de foc durant els
combats. Actualment és un dels llocs de culte on any rere any, cada 11 de
setembre es recorda aquella tràgica batalla i les conseqüències que aquesta va
tenir per Barcelona i també per a Catalunya.
La troballa d’aquest vitrall la va fer un veí de Matadepera que ho va fer públic a
través del diari Avui el 26 d’abril de 2009.
Segons explica la periodista Maria Favà en un article posterior, el vitrall es va
encarregar a Vidrieras de Irún i data de l’any 1966, en què el vidrier José Luis
Alonso va col·locar-lo al lloc actual. Alonso va explicar que l’Avui que l’encàrrec de
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fer una restauració total del vitrall va arribar a l’empresa l’any 1963 però que
anteriorment hi havia constància que se n’havia fet un emplomat.

Durant la guerra civil les vidrieres de l’ala dreta de la basílica van quedar
destruïdes i sembla que es van anar restaurant, de mica en mica, durant els anys
quaranta, però encara és tota una incògnita saber quins vitralls hi va haver abans
del 1936.
El vitrall de Felip V està ubicat al costat d’una imatge de la Mare de Déu dels
Desemparats i la tomba de Pere IV, i també hi apareix la seva esposa, Martí I,
Joan d’Àustria, l’arxiduc Carles, derrotat per Felip V i pel qual havien lluitat els
barcelonins i l’arxiduquessa Isabel Cristina.
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“El fossar de les moreres”, Frederic Soler Pitarra

Al fossar de les moreres
no s'hi enterra cap traïdor;
fins perdent nostres banderes
serà l'urna de l'honor.

Així mestre Jordi, un dia
cavant, deia en lo fossar,
quan Barcelona sentia
que l'anaven a esfondrar.

La batien bronze i ferro
dels canons de Felip Quint.

Ell los mata i jo els enterro lo fosser deia, enfondint.
Quin vellet lo fosser Jordi!

Jo l'havia conegut;
no hi ha pas qui se'n recordi
que no el plori condolgut.

Havia passat la vida
mirant la mort fit a fit,
i era una ànima entendrida;
no l'havia això endurit.

Era vell: mes ningú ho veia
veient-lo al fossar, cavant;
aquell pit que tot és teia
quan és sec no aguanta tant.

XXI

Son dol no el feia commoure,
i, l'aliè, el veia patint;
era un cor dur com un roure
que sentia com un nin.

Sempre al fossar anava
a cavar amb un nét seu;
si ell lo seu magall portava,
- Jo - el nin deia - porto el meu! -

I cavant ambdós alhora,
i fent fosses al fossar,
sempre dels morts a la vora
se'ls sentia mormolar:

- Al fossar de les moreres
no s'hi enterra cap traïdor;
fins perdent nostres banderes
serà l'urna de l'honor.

Molts jorns feia que, sitiada
la ciutat pels de Verwick,
amb l'ànima trasbalsada
lo vell cavava amb fatic.

Los fossars de Barcelona
s'omplien de gom a gom.

Pel tros d'or d'una corona
si se'n gastava de plom!
Mestre Jordi, que això veia,
cavant deia en al seu nét:

- Felip Quint que tan se'n reia
vet aquí què n'haurà tret:
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rius de sang i un munt de ruïnes
per pujar al trono reial.

Ni essent d'or i pedres fines,
val res un ceptre que tant val?

I així dient, lo vell plorava,
i ofegava amb lo seu plor
una pena que el matava
i li trossejava el cor.

Tenia un fill, que era pare
d'aquell nin que li era nét,
i li enrogia la cara
la vergonya d'un secret.

Que aquell fill... taca afrentosa!
no tenint la pàtria en res,
va abandonar fill i esposa
i va vendre's al francès.

Compteu, doncs, si del vell Jordi
no fóra amargant lo plor;
no hi ha pas qui se'n recordi
que no el planyi amb tot lo cor.

Ell tan lleial a Catalunya,
i el seu fill tan criminal...!
Qui, si té bon cor allunya
aquest pensament mortal?

Per ço el pobre vell plorava
com si cavés lo clot seu,
i tot cavant, mormolava:
- Si sigués... no ho voldrà Déu!
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Al fossar de les moreres
no s'hi enterra cap traïdor;
fins perdent nostres banderes
serà l'urna de l'honor.
Cava el pobre vell la terra
amb l'ajuda del seu nét.
Fa ja avui tres jorns que enterra;
tants de morts li duu la guerra
que són pocs los clots que ha fet.

De trenc d'alba a la vesprada
de la nit al dematí,
los morts li van com riuada
i ell obre pas amb l'aixada
a aquell riu que no té fi.

- Bé en tenim, fill meu, de feina!
- Oh, mon avi, aqueixa rai!

Mentre no torni a la beina
l'arma del soldat, nostra eina
no espereu que pari mai.

- Mes, al fossar - respon l'avi no hi hem d'enterrar ningú
que a la pàtria faci agravi.
Que cap traïdor se n'abali!

Si jo em moro, pensa-hi tu.
Conec bé de quina banda
són los morts que van venint
al fossar a esperar tanda.
No en vull cap dels que comanda
lo botxí de Felip Quint.
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Ja hi ha un clot fet per aqueixos
fora el marge del fossar;
traïdors amb traïdors mateixos.
Així els vils tindran esqueixos
per plantar i replantar.

I, així dient, lo nét i l'avi
anaven clots enfondint,
mentre obrint tot just lo llavi,
com si dir-ho fos agravi,
seguien, baix, repetint:

- Al fossar de les moreres
no s'hi enterra cap traïdor,
fins perdent nostres banderes
serà l'urna de l'honor.

Ai, pobreta Barcelona,
Felip Quint l'assalt et dóna
i t'ofega amb sa corona
apressant ton fi mortal.

Mes tots fills per ço no afluixen
i combaten sempre forts,
i en los murs que, caient cruixen,
entre rius de sang que els ruixen
s'alcen altres murs de morts.

I a rengleres, a rengleres
los van portant a enterrar
al fossar de les moreres
entre fum i polsegueres
i un retrò que fa esglaiar.

Barrejats en un munt cauen
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los d'un i d'altre cantó,
i encara quan morts ja jauen
sembla que en combatre es plauen
lo lleial amb lo traïdor!

De sobte, l'avi es fa enrera
en mirar un mort que han dut,
i el nin, en veure qui era,
tant és el que s'esparvera,
que, de l'esglai, resta mut;
contemplant-se'l, nét i avi
s'estan al mig del fossar
sens obrir per res lo llavi;
a tots dos los sembla agravi
lo mot que han de pronunciar.

I mentrestant, allà, al lluny,
encara la canonada,
fent núvols de fum, retruny
i el vell veu l'eina mullada
de sang de son fill, al puny.

- Oh - al fi esclata, amb foc que llança
pels ulls la ira del cor seu Mira'l, Déu n'ha pres venjança.
Duu el vestit de l'host de França...
i és lo teu pare, fill meu!

I el vell, que el magall empunya,
diu tot d'una al nin que plora:

- Lo seu crim dels bons l'allunya,
fou traïdor a Catalunya.
- A on l'enterrem? - A fora.
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Al fossar de les moreres
no s'hi enterra cap traïdor;
fins perdent nostres banderes
serà l'urna de l'honor.

Imatge del Fossar de les Moreres de Barcelona.

FONT 23 (p. 194, 195)
Les rialles dels joves es fonien en l’aire i esborraven de cop els 553 quilòmetres
que els separaven. Continuaren en línia durant gairebé una hora. Xarraren de tot,
del viatge, dels amics i, sobretot, d’ells dos. Va ser un moment tan dolçament
natural, que se sorprenien secretament de no haver-ho fet a diari en tot aquest
temps. Quan Alícia penjà, el somriure no li cabia entre les galtes:
“Me’n vaig a València”.
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