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introducció
Intercanvi de rutes literàries agermanades per Xàtiva i Pedreguer és un treball
d’investigació i innovació en educació literària i lingüística realitzat per a l’assignatura
Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literària amb
codi 40528, impartida per Alexandre Bataller. Ha sigut confeccionat per les alumnes
del Màster Universitari en Professor/a d’ Educació Secundària Lídia Crespo Vaquer,
Eva Gisbert Herdaro, Cristina Oltra Mahiques, Maria Lloret Orquin, Marta Reig Sanchis i
Carla Sancho Martínez. El treball, bàsicament, consisteix a dissenyar dues rutes
literàries per dos municipis com són Xàtiva i Pedreguer. Per a realitzar la de Xàtiva hem
escollit l’obra de Toni Cucarella El lledoner de l’home mort i, per a la de Pedreguer,
hem fet ús de El tresor dels maulets de Josep Castelló. Les rutes estan dissenyades per
a realitzar-se en l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura als instituts IES Josep de
Ribera de Xàtiva i IES Pedreguer de Pedreguer.
Les dues rutes estan configurades amb la mateixa estructura. Presenten dos
punts fonamentals, que són l’itinerari que donaríem als alumnes i, la guia didàctica de
la ruta, on estan descrites, de manera detallada, les activitats que es realitzarien en
cada punt i els llocs que es visitarien.

Marc contextual
XÀTIVA
Xàtiva és la capital de la comarca valenciana de la Costera, el seu
reconeixement com a ciutat data de 1347 i és dels més antics que es coneixen i compta
amb uns 30.000 habitants.
Històricament, Xàtiva ha estat una de les poblacions més importants del Regne
de València, rivalitzant fins i tot amb València i Oriola, les altres dues ciutats més
importants en l'època foral. Així, tot i que Oriola i Sogorb tenien seu episcopal, Xàtiva
era la segona ciutat en votar a les Corts. Els habitants de Xàtiva s'anomenen xativins,
encara que popularment es coneixen per socarrats, perquè la ciutat va ser incendiada
per les tropes de Felip V durant la Guerra de Successió Espanyola.
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La ciutat està enclavada als peus de les serres del seu Castell i de Vernissa, els
vessants de les quals arriben a ocupar algunes cases, estenent-se fins a la part més
plana de la ribera del riu, coneguda com l'Horta de Xàtiva.
Limita amb l’Alcúdia de
Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà,
Estubeny, el Genovés, la Granja
de la Costera, Llocnou d'en
Fenollet, Llanera de Ranes, La
Llosa
de
Ranes, Montesa, Novetlè, Rotglà
i Corberà, Torrella i Vallés (a la
mateixa
comarca);
amb Beneixida, Carcaixent, Càrc
er, L'Ènova, Manuel, Rafelguaraf
, Sellent i Castelló de la Ribera (a la comarca de la Ribera Alta); amb Anna i Enguera (a
la Canal de Navarrés); amb Bellús, Benigànim, Guadassèquies i l'Olleria (a la Vall
d'Albaida) i amb Simat de la Valldigna (a la comarca de la Safor).
L’entorn econòmic de les poblacions adscrites presenta la següent distribució
per sectors de producció: sector serveis 45%, sector indústria 20%, sector agricultura
10% i sector construcció 25%.1
La ciutat de Xàtiva és un important nus de comunicacions, ja que per ella passa
el ferrocarril València-Madrid per Albacete i és punt de partida del de Xàtiva-Alcoi.
A més a més, cal afegir que, com en el municipi de Pedreguer, ens trobem en
un territori de domini lingüístic, majoritàriament, valencià.

L’Institut d’ Educació Secundària Josep de Ribera2 és un dels més antics de la
Comunitat Valenciana, ja que fins a 1965 només hi havia instituts a València, Castelló,
Alacant, Alcoi, Requena i, per descomptat, Xàtiva.
D’acord amb la documentació que es conserva en la Universitat de Valencia, va
ésser fundat com a Institut Nacional i va funcionar des de 1868 fins a 1875. Durant la
segona República, l’any 1933, va tenir lloc la seua refundació. Aquesta etapa, en la qual
va rebre el nom de Doctor Simarro, va durar fins a l’any 1939. Després de la Guerra
Civil va haver una gran remodelació del professorat amb una gran quantitat de
professors represaliats, uns van ser traslladats, en contra de la seua voluntat, fora de
Xàtiva, com va ser el cas de D. Francisco Carreño posteriorment anomenat fill il·lustre
de la ciutat, i altres es van incorporar obligatòriament a aquest institut per complir
amb l’exili imposat en la ciutat.

1
2

Veieu annex 1
Veieu annex 2
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L’Institut va estar ubicat, inicialment, al Convent de Sant Francesc. Després va
passar al Palau de l’Arquebisbe Mayoral. El Claustre del 2 de març de l’any 1945 va
proposar el nom de Josep de Ribera. En aquest palau es va impartir el vell batxillerat
fins l’any 1958 i el 4 d’octubre d’aquest any va ser inaugurat l’edifici actual.
El nombre total d'alumnes fluctua al voltant dels 1100, distribuïts entre els
diferents nivells d'ESO, Batxillerat i FP. Presenten unes característiques molt variades,
constituint l’objectiu principal del procés educatiu, ja que requereixen una gran
diversitat de respostes. L'alumnat té un perfil molt heterogeni, un fet especialment
rellevant a secundària, ja que dins d’una mateixa classe existeixen àmplies diferències
de rendiment acadèmic entre els alumnes, tradicionalment atribuïts a les seues
aptituds o al seu entorn social i familiar.
A aquest panorama, cal afegir un fenomen recent de gran importància, com és
l'arribada d'alumnat nouvingut procedent d'altres cultures i, sovint, amb
desconeixement complet de les nostres llengües.

PEDREGUER
Pedreguer és un municipi de la comarca alacantina de la Marina Alta, limita al
nord amb Dénia, la Xara i Ondara, al sud amb Llíber, Xaló, Alcalalí i la Llosa de Camatxo,
a l'est amb Gata de Gorgos, i a l'oest amb Beniarbeig. Pedreguer té al voltant de 7.800
habitants (2013) amb una economia basada
en el sector secundari (indústria i
construcció), un sector agrícola en retrocés
i una forta relació amb els pobles de la
comarca (Dénia, Xàbia...). La majoria de la
població és originària de la zona, encara
que, cada vegada més augmenta el
percentatge
d'immigració
procedent
d’Europa, Àfrica i Sud-Amèrica.
Predomina el tipus unifamiliar de
casa i algunes finques de comunitats de
veïns. Les vivendes estan al voltant de 90130 m2 aproximadament i gaudeixen dels
serveis sanitaris normals d'un país desenvolupat.
Pedreguer té un nivell de vida mitjà, encara que cal destacar que en el que fa
referència als serveis municipals (clavegueram, aigües potables, recollida residus
sòlids, senyalització...) és molt millorable. Així com també els sanitaris (Centre Mèdic,
amb unes instal·lacions previstes de nova ubicació per ser insuficients i poc dotades).
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Malgrat no disposar d'estació de tren i estar a 1 Km de la CN-332 i de
l'autopista A-7 considerem que la xarxa de comunicacions és deficient ja que els
serveis públics de transports pràcticament no existeixen. Açò es supleix si contem que
la majoria de ciutadans té vehicle propi.
A més d’això, cal afegir que ens trobem en un territori de domini lingüístic,
majoritàriament, valencià.

L'Institut d’Educació Secundària Pedreguer3 va començar les seues activitats el
curs 2003/04 en barracons, després de molta lluita i insistència a les autoritats
educatives, amb la promesa d'estrenar centre al curs 2005/06. Les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Infantil La Glorieta i dels Col·legis Públics de
Pedreguer l’Alfàs i el Trinquet, el Consell Municipal Escolar d’aquest municipi i la
Plataforma Pro-Institut de Pedreguer mitjançant un gran nombre de concentracions i
d’exigències necessariament requerides per la situació social i cultural que es vivia en
els anys esmentats, aconseguiren que es posarà en funcionament l’institut. Una de les
necessitats més bàsiques era que l’alumnat de primer cicle d’ESO continuava als
col·legis de primària del municipi degut a la inexistència de l’IES de Pedreguer,
mantenint-se així, separada l’etapa formativa de l’ESO, tot provocant conseqüències
pedagògiques negatives, i saturant d’alumnes els instituts dels voltants.
El nombre total d'alumnes fluctua al voltant dels 300, distribuïts entre els
diferents nivells d'ESO i Batxillerat. Presenten, també, unes característiques molt
variades. L'alumnat té un perfil heterogeni.
A aquest panorama, cal afegir, també com a l’IES Josep de Ribera, un fenomen
recent de gran importància, com és l'arribada d'alumnat nouvingut procedent d'altres
cultures i, sovint, amb desconeixement complet de les nostres llengües.

3

Veieu annex 3
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justificació
D’una banda, és necessari esclarir, que aquesta ruta, com abans hem esmentat,
està dissenyada per a alumnes l’IES Josep de Ribera i de l’IES Pedreguer de 3r de d’ESO,
concretament per a l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura. Pretenem crear un
vincle productiu a l’hora de realitzar les dues rutes amb els dos grups i, per tant, hem
cregut necessari que ambdós grups mantinguen un contacte continu durant tot el curs
a través d’un grup de Facebook que els alumnes han creat per a l’activitat, i també, a
través d’una Wiki que han creat els respectius professors per a abordar els diferents
temes que van sorgint al voltant dels dos llibres. Açò últim funciona com a activitat
prèvia a les rutes, ja que en aquestes dues plataformes virtuals hauran de penjar
informació envers els autors i les seues obres, així com també de les respectives
ciutats.
Un dels motius pels quals hem cregut convenient agermanar els dos grups de 3r
d’ESO dels dos instituts és perquè en El lledoner de l’home mort es desenvolupa en
Xàtiva i en El tresor dels maulets els fets ocorren en Pedreguer i, per això, és
interessant, des del punt de vista de l’alumnat, que siguen ells, que són els que han de
tenir un bon coneixement dels seus llocs d’origen, els qui hi participen i, des del punt
de vista del professorat, resulta interessant perquè en ambdues es desenvolupa l’acció
en les nostres zones geogràfiques i hem pogut tenir un contacte previ amb ambdós
autors (són nascuts en aquests municipis), i consegüentment, conèixer curiositats i
detalls que sense el punt de vista de cadascun no havera sigut possible conèixer . Per
tant, és considerablement positiu mantenir un contacte comunicatiu continu entre
ambdós grups, ja que aquest fet implica crear emocions que es comparteixen, i,
també, es creen ganes de participar en una activitat cultural interactiva i productiva.
Un altre dels motius és la connexió temàtica que existeix entre els dos llibres,
ja que en els dos es fa palés el misteri, l’amor, el contacte amb la natura i les
aventures.

Els objectius concrets i principals d’aquest projecte són:
 Llegir els dos llibres proposats, tant els alumnes de Pedreguer com els
de Xàtiva.
 Fer dues rutes literàries i establir relacions amb gent del mateix territori
lingüístic.
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 Fer una visita guiada (ruta literària) per l’altre municipi, i així, poder
conèixer els espais on es desenvolupa l’acció de cada llibre, tot
mantenint un contacte amb la literatura de manera distinta a la que es
mantindria mitjançant la metodologia tradicional. La realització
d’aquesta visita a l’altre municipi els apropa i els manté en contacte
amb la natura i, per tant, els allunya del fet de relacionar l’aprenentatge
només a un lloc determinat, com és l’aula. A més a més els alumnes
participen en les costums i reben la riquesa cultural de l’altre.
 Conèixer, també, una mica més el propi municipi.
 Participar en projectes grupals millorant així la interacció interpersonal.
 Valorar la literatura i viure-la de manera diferenciada, amb detalls i
contemplació.
 Veure la literatura com a expressió d’artifici acurada.
 Apreciar la fantasia a la qual t’empenta la lectura i viatjar tant
mentalment, com físicament.

D’altra banda, és interessant conèixer una mica quines són les obres que es
tracten i un poc la vida dels seus autors. A continuació, els presentem i parlem un poc
de cada obra.
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AUTOr ~ VIDA

T

oni Cucarella, pseudònim literari de Lluís Antoni Navarro i Cucarella, va nàixer

a Xàtiva l'any 1959. Als catorze anys es va incorporar al món laboral. Des d'aleshores
ha realitzat tota classe d'oficis per
guanyar-se la vida: ferrer, collidor de
fruita, manobre, fuster, escatador de
taüts, aprestador de teixits, carter, agent
comercial, llibreter... El seu currículum
acadèmic s'esgota amb el títol de graduat
escolar que va obtenir en una escola
permanent
d'adults,
l'any
1981.
Prèviament, però, cap als quinze anys
s'havia interessat pels llibres en descobrir
la literatura de Kafka, Beckett, Boris Vian i
Cortázar. Més tard, aquest interès per la
lectura el menarà a assajar els seus propis
textos.
Narrador i articulista. Entre les seues obres destaquen les
novel·les Cool:fresc (1987), El poeta (1988), Bogart & Bogart (1993) i L'última
paraula (1998), amb la que va obtenir, ex aequo, els premis Ciutat de Badalona i de la
Crítica dels Escriptors Valencians. Ha conreat la narrativa juvenil amb Els ponts del
diable (1995), premi Samaruc de Narrativa Juvenil, El lledoner de l'Home Mort (1996)
i L'hereu dels Tretze (1999). Ha publicat articles en Levante - El Mercantil Valenciano, El
Punt, Caràcters, Ciudad de Alcoy i Vilaweb. En els darrers anys ha destacat per la seua
activitat política, encapçalant les llistes d'Esquerra Republicana del País Valencià en
el Congrés dels Diputats espanyol. I, també, és soci de l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana.
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AUTOr ~ obra

El lledoner de l’home mort narra el descobriment de la tòrrida història familiar
que tragué a la llum el protagonista del llibre, Joan.
El pare de Joan rep en herència una casona a Bixquert, al
terme de Xàtiva, propietat del seu oncle Ramon, el qual va
emigrar a l’Uruguai. El motiu d’aquest llegat imprevist no va
agradar gens al pare de Joan, el qual va voler desfer-se de la
casa. Però, aquesta actitud misteriosa provocà que el seu fill
començara a sospitar, i és per això que aquest decideix obrir
una investigació per descobrir què és allò que el seu pare
ocultava. A la fi, les indagacions de Joan deixen a la llum els
enigmes tèrbols i apassionats que envoltaven el seu passat
familiar. Paral·lelament, en el transcurs de tota la investigació,
l’adolescent també descobrirà l’amor amb Maria, la seua
cosina.

AUTOr ~ VIDA

J

osep Castelló i Vives va nàixer a
Pedreguer (la Marina Alta) l’any
1944. compromés des de jove
amb la lluita antifranquista i amb les idees
de la democràcia, el socialisme i el
nacionalisme, va militar en el PSPV-PSOE.
Ha estat un dirigent destacat d’aquestes
formacions a nivell local i comarcal. Des de
l’any 1983 dins al 1991 va ser alcalde de la
vila de Pedreguer.

10

Castelló és una persona d’àmplia cultura i un gran aficionat de la fotografia i de
la història. En aquests darrers anys, ha abocat la seua afecció creativa a l’àmbit literari
amb la publicació de Contes del Pansero (2005), El tresor dels maulets (2007) i El
Montgó i l’esbarzer (2009), totes editades per Edicions Bullent.

Pel que fa a la seua literatura, val a dir que l’autor té una certa predilecció per
la literatura del record, de la memòria, especialment la memòria col·lectiva com a
ingredient essencial de la consciència de poble. Açò l’inclou dins d’un corrent literari
molt potent a la comarca de la Marina Alta que arrenca, d’una banda, de la tradició,
encara viva, de la literatura popular i, de l’altra, de la conformació progressiva d’un
projecte de literaturització de l’espai, la història i la societat de la Marina Alta.

AUTOr ~ obra

El tresor dels maulets es basteix sobre el marc geogràfic, històric i social del País
Valencià (concretament a Pedreguer, a la comarca de la Marina Alta) en el període
històric immediatament posterior a la derrota valenciana en la
Guerra de Successió i la subsegüent pèrdua de drets i llibertats
com a conseqüència del decret de Nova Planta. La trama
d’aquesta història es desenvolupa amb la tècnica de
l’encaixonament, és a dir, una història dins d’una altra història.

El primer relat, que és el que obri i tanca la novel·la, és
narrat pel protagonista, un alcalde de Pedreguer a finals del segle
XX (podem veure ací l’alter ego de l’autor). Aquest descobreix
uns misteriosos papers a l’arxiu parroquial del poble i se’ls
emporta per a estudiar-los. L’endemà va a confessar-li al rector
que els documents han desaparegut del seu despatx en un
estrany robatori.
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A partir d’ací, la narració fa una retrospecció per a contar la segona història, ja
ubicada en el període històric esmentat abans. En aquesta història se’ns conta la
repressió que sofreix el poble valencià per part dels vencedors, amb una dramàtica
història d’amor i de fugida protagonitzada per l’Anna i en Felip. Ells són els qui fugen
des de València fins a Pedreguer per a amagar-se amb el bagul del tresor al seu
darrere.

descripció de les rutes i
itinerari
XÀTIVA
Itinerari que donaríem als alumnes
 Instruccions
Tots els alumnes haureu de ser puntuals i recordar que heu de portar el llibre, ja
que l’utilitzarem en alguns llocs de la ruta. Vestireu amb roba còmoda, portareu
esmorzar, dinar i una cantimplora que podrem reomplir.
Una vegada ens trobem en terme de Bixquert, haureu d’estar ben atents a les
instruccions de les professores, ja que abandonem la ciutat i ens traslladem cap a la
senda i les rodalies, on no hi ha tanta gent.
L’alumnat de Xàtiva haurà de participar activament i estar atent per donar solucions
a les possibles curiositats que puguen tenir els pedreguers durant l’estància a Xàtiva.

 Plànol
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Aquest mapa presenta tots els punts, senyalitzats i ordenats, de la nostra ruta
literària per la ciutat de Xàtiva i pel terme de Bixquert:
Del darrer mapa cal concretar que la línia blava serà la que realitzarem a peu, és a
dir, la ruta en si, la roja é el trajecte que es realitzarà en autobús, la verda correspon al
trajecte que va des del cementeri de Novetlè fins a la casa Blanca i finalment la línia
rosa grossa correspon al viatge en autobús de Pedreguer fins a Xàtiva.
A continuació deixem l’enllaç on podeu visualitzar la ruta, a través del
GoogleMaps™, de manera més detallada:
https://maps.google.com/maps/ms?hl=es&authuser=0&msid=208123023319602784656.0004f0b3f9
a4ceb6a19f1&action=import&msa=0&dg=feature

 Horari detallat
07:50 L’alumnat de Pedreguer haurà d’estar a les 07:50 a la porta del seu institut, IES
Pedreguer, per tal de partir cap a Xàtiva.

08:00 Sortirà l’autobús en direcció Pedreguer-Xàtiva.

09:00 L’alumnat xativí haurà d’estar a la porta de la Casa Blanca esperant per a rebre
l’alumnat de Pedreguer.

09:10 L’alumnat de Pedreguer arribarà a Xàtiva, concretament, l’autobús pararà a la
Casa Blanca.

09:15 Iniciarem la nostra ruta des de la Casa Blanca.

09:45 Arribem al barri del Raval, on veurem la casa de Bernat Bellver.

10:15 Visitarem la plaça de “l’Espanyoleto”.
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10:45 Ens dirigim a l’antiga perfumeria Vèrnia.

11:00 Pararem a esmorzar “monjàvena” a la placeta del costat del forn Sant Francesc i
després
anirem a passejar per l’albereda.

12:00 Anirem al carrer Bruns.

12:20 Abandonarem la ciutat de Xàtiva i iniciarem la nostra ruta per la muntanya.

13: 00 Arribarem a l’ermita de Bixquert.

13:30 Ens trobarem a la casa Escrig.

14:00 Dinarem al Pont Sec.

15:30 Vindrà l’autobús a per nosaltres per tornar a Xàtiva.

15:40 Pararem al mirador de Bixquert per veure l’ermita del Puig i la de Santa Anna.

16:00 Visitarem l’últim punt de la nostra ruta, l’estació de trens de Xàtiva.

16:30 Els alumnes s’acomiadaran.
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guia didàctica
XÀTIVA
0. CEMENTERI DE NOVETLÉ

Convé assenyalar que destaquem aquest punt perquè és important en la
història, ja que és un lloc que incita al protagonista a continuar investigant. Tot i això,
no hem establert aquest lloc com a punt del nostre itinerari perquè està allunyat i
desconfiguraria el nostre trajecte.
Segons la història, el pare de l’oncle Ramon, qui se suïcidà en aquell lledoner,
estaria soterrat al cementeri vell de Novetlè. Tanmateix, segons el manuscrit de
Ramon, la història de l’enterrament del seu pare fou una mica tòrrida, ja que al ser un
suïcida, cap capellà de Xàtiva no va voler que fóra soterrat en sagrat. Així doncs, com
que les autoritats eclesiàstiques locals no volien enterrar-lo en un cementeri catòlic,
l’haurien enterrat en un civil (pàg. 55). Tenim una altra referència del soterrament de
Salvador Ros a la pàgina 61, però a la pàgina 77 és on es conta ben bé què va ocórrer
amb el cadàver d’aquest home, gràcies a la confessió de la fadrina del rector de
Novetlè. I, efectivament, diu que com Dora no va voler soterrar el marit en un
cementeri civil, l’enterraren a Novetlè, un poble prop de Xàtiva. Aquest soterrament va
ser possible gràcies al rector d’aquest poble, que era germà de Salvador Ros.
Aquesta és la història del cementeri de Novetlè, però Toni Cucarella, autor
d’aquesta obra, ens va confessar sobtadament durant l’entrevista que es va equivocar
en la novel·la, perquè va considerar erròniament que Salvador Ros estaria soterrat al
cementeri nou, mentre que aquest fet seria impossible perquè aquest cementeri
encara no estava construït, ja que Ros fou soterrat el 1940.
Deixant de banda l’anècdota, i com hem vingut assenyalant, hem d’aclarir que
al cementeri no hi anirem per diversos motius, el primer, perquè es troba als afores de
Novetlè, que tot i que és un poble molt pròxim a Xàtiva, seria un trajecte excessiu per
als xiquets, i després, perquè al haver ocorregut aquest equivoc per part de l’autor, ja
no té el mateix sentit anar a visitar el nou cementeri.
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A continuació presentem tres fotografies del nou cementeri de Novetlè.

1. LA CASA BLANCA

Són dues les referències que trobem al llibre que parlen sobre aquesta casa. La
primera, la trobem a la pàgina 34, en ple manuscrit, quan Ramon Ros està explicant
quina mena de persona era aquell Francisco Revuelta.

“... i quan l’inquilí va arribar a la Casa Escrig, manaven ell i els males bèsties
com ell, i per això afusellaren a gent a manta a Paterna, i a Xàtiva també, darrere de la
Casa blanca, que jo ho havia sentit a dir quan a voltes baixe a Xàtiva.” (Pàg. 34).

La darrera i última referència està a la pàgina 80, quan van Joan i Maria en la
moto i paren darrere de la Casa Blanca.

“Tot passant per darrere de la Casa Blanca, Maria parà la moto i em recordà
que aquest lloc l’esmentava l’oncle Ramon al seu manuscrit quan parla dels
afusellaments que es feren en acabar la Guerra Civil”.

Com es diu en eixes pàgines, als voltants de la casa, que es troba en el camí vell
que va des de Xàtiva fins a Novetlè, es realitzaven assassinats durant els temps de la
Guerra Civil i la Postguerra. I, segons Ramon Ros, Francisco Revuelta n’hauria realitzat
uns quants a les esquenes d’eixa mateixa casa. Tanmateix, en l’actualitat, encara
existeix la Casa Blanca, però ara s’ha convertit en un alberg rural, que funciona com
una granja-escola.
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Pel que fa a la ruta literària, aquest serà el punt de partida del nostre itinerari:
començarem des de la Casa Blanca, on aprofitarem perquè l’alumnat establisca el
primer contacte.

2. BARRI DEL RAVAL

Històricament el Raval va ser la moreria de la ciutat de Xàtiva des del segle XIII
fins a l’expulsió dels moriscos el 1609. El barri té diversos llocs que destaquen, com per
exemple la Font del Raval o l’església de Sant Joan.

La Font del Raval és un bassi de forma octogonal del segle XIX, situada a la plaça
de Sants Joans. Aquesta plaça té una església de finals del segle XVI que es va construir
a instàncies del Patriarca Ribera per a promoure el cristianisme entre els infidels.
Per arribar fins al barri del Raval des de la Casa Blanca, hem de dirigir-nos pel
carrer Canals i sense deixar la direcció entrarem al carrer Juan Tàrrega i Fèlix J.
Martínez. Una vegada s’acaba el carrer hem de trencar cap a l’esquerra pel carrer José
Chaix i finalment girar a la dreta pel carrer Font de Sant Joan. Ens trobarem aleshores
una gran plaça on hi ha l’església dels Sants Joans abans esmentada.
Al llibre, ens concreta que al barri del Raval viu Bernat Bellver:
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“-Saps on viu?
-Al barri del Raval, en una caseta que amenaça ruïna...” (pàgina 67)

“Travessàrem tota Xàtiva de cap a cap. La caseta ruïnosa que habitava Bernat Bellver
era en una replaceta arraconada.” (pàgina 68)

Bernat Bellver és un dels personatges amb més transcendència de la història,
encara que no ens adonem realment de la seua importància fins al final de la història.
Bernat era amic de Ramon des de la seua infantesa, tenien una gran relació, així que
quan Ramon va matar a Francisco Revuelta, Bernat el va ajudar a colgar el cos a la vora
del lledoner. Tots dos marxaren a l’Uruguai i falsificaren tots els documents per a fer
hereu universal dels béns de Revuelta a Ramon, i Bernat rebria mensualment una
quantitat de dues-centes mil pessetes.

“ –Ramon era l’únic amic que jo tenia. Mon pare era tant o més borratxo que jo haja
pogut arribar a ser, i ma mare fia cantonades les vint-i-quatre hores del dia [...]I qui no
és amic dels seus amics no és un home com cal...” (pàgina 93-96)

Una vegada arribats a aquest barri mostrarem als alumnes quina podria ser la
casa de Bernat Bellver i veurem cases antigues d’aquell barri que mantenen la
construcció d’una casa antiga, feta de pedra i no de rajoles i també altres coses
significatives del barri. L’autor, en l’entrevista, ens va mostrar quina podria ser la casa
de Bernat ja que no existeix com a casa en si, sinó que ell es va ambientar en una casa
del barri i nosaltres mostrarem als alumnes aquella casa de la que parlava l’autor.
Quan ens trobem en la porta de la casa de Bernat Bellver, dos alumnes
representaran el primer diàleg que s’establí entre Joan, el protagonista que investiga la
història dels seus avantpassats, i Bernat Bellver. Aquest diàleg el trobem entre les
pàgines 69 i 72. Els dos alumnes que representaran l’escena hauran estat escollits
prèviament a classe, i hauran d’haver assajat per posar-se en la pell dels personatges,
desenvolupant les seus característiques.
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3. PLAÇA DE L’ “ESPANYOLETO”

A la pàgina 99, quan Maria està esperant que isca Joan de casa de Bernat
Bellver, se’ns diu que aquesta està asseguda en un banc vora l’estàtua il·luminada del
pintor de Xàtiva Josep de Ribera, l’”Espanyoleto”.

“Maria m’esperava en un banc vora l’estàtua il·luminada del pintor de Xàtiva
Josep de Ribera, l’”Espanyoleto.”

Dins d’aquest jardí destaca l’estàtua de Josep de Ribera (Xàtiva 1591- Nàpols
1652). Aquest monument es va alçar en honor al pintor xativí, que fou un dels pintors
més importants del barroc universal. L’estàtua situada al petit jardí tancat, es va
realitzar, a petició dels xativins, l’any 1897 per l’escultor valencià Lluís Gelabert.
Aquesta localització està actualment tal i com es descriu al llibre, i a més a més,
aquest pintor dóna nom també al centre de salut “ambulatori l’Espanyoleto” localitzat
justament enfront de l’estàtua, així com també dóna nom al nostre centre IES Josep de
Ribera.
Hem pensat que com aquesta estàtua es troba a l’interior d’un jardí molt bonic,
amb molta vegetació i amb una gran font, seria agradable passar una estona asseguts
mentre descansem i contemplem les vistes de la muntanya i del magnífic castell de
Xàtiva, que es visualitza a les esquenes de l’ambulatori. A més a més, durant aquesta
estona al jardí, els dos alumnes de Xàtiva, què prèviament a classe se’ls va manar que
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investigaren la figura d’aquell home, explicarien a la resta dels seus companys la
importància de la figura del pintor a la ciutat.
En la fotografia podeu observar com era i com és actualment aquesta estàtua
de l’any 1987.

4. PERFUMERIA VÈRNIA

Aquesta perfumeria s’esmenta al llibre per contar-nos la següent anècdota de
quan el personatge protagonista encara era un nen.

“El seu coll rugat (el de la tira Dora) desprenia una peculiar flaire d’essència de
gesmil, la qual encara perdura en la meua memòria olfactiva; aquesta essència li la
comprava a posta l’àvia Rafela de la perfumeria Vèrnia de Xàtiva, una perfumeria avui
desapareguda que hi havia a la baixada del Mercat...” (Pàg. 13)

Com bé es diu a l’obra, aquesta botiga localitzada a la baixada del mercat,
desaparegué fa molts anys de la ciutat de Xàtiva. Avui dia el que trobem a eixe local és
un pub anomenat “Sabor Sayty”, de totes maneres, si es mira cap amunt de l’edifici, es
pot observar un cartell on encara avui hi roman el nom d’eixa antiga perfumeria.
Aquest no és un lloc massa destacat ni rellevant en l’obra, tot i això, com ens
dedicarem a fer la ruta per la part més antiga de la ciutat i aquesta antiga perfumeria
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es troba per la zona, hem decidit que de passada es senyalarem als alumnes el cartell
que encara hi roman, perquè puguen comprovar que aquesta perfumeria existia quan
Joan era petit i que estava on és a hores d’ara el “Sabor Sayty”. A més, perquè tots
recorden quin és el fragment que dedica Cucarella en el seu llibre a aquesta
perfumeria, una vegada estem tots a les portes de l’edifici, un dels alumnes ens llegirà
la pàgina 13, en concret el fragment descrit abans, on es fa referència a la botiga.
Havíem pensat, també, que aquest seria el moment perfecte per fer una
xicoteta parada i pegar un mosset, i que millor que tastar alguna cosa típica de la
capital de la Costera com és la “monjàvena”. Aleshores, una vegada haguem visualitzat
el cartell de “Perfumeria Vèrnia”, partirem rumb al forn de Sant Francesc, un dels
millors forns de la ciutat, a més d’un dels llocs literaris de molts autors que s’han
inspirat en Xàtiva. A partir dels diners de la vidriola, que tots els alumnes (d’ambdós
instituts) han anat emplenant dies abans a la ruta, es compraran les “monjàvenes” per
a tothom i també alguna cosa per a beure, i allí, a la placeta del costat del forn
tastarem el típic dolç de Xàtiva.
A continuació es poden observar unes fotografies, facilitades per l’escriptor
Cucarella (la primera i la segona), on es mostra com era abans aquesta perfumeria, i la
darrera on es mostra el que resta en l’actualitat, el rètol.

5. ALBEREDA

Encercla la ciutat antiga, ben bé seguint el traçat de la muralla que la defensava.
El 1846 es trobava una albereda poblada d’àlbers frondosos, però actualment no hi ha
cap àlber, avui dia tot són plataners. Al cap de albereda trobem un llenç de muralla
que arriba fins al Jardí del Bes.
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“Després que vam haver deixat Pere Sendra a casa seua, entràrem a dinar en un
restaurant de l’Albereda, el llarg passeig ombrat per dues muralles de gegantescos
plàtans que creua la ciutat de Xàtiva ben bé de cap a cap.” (pàgina 20)

A l’ Albereda trobem diversos monuments i edificis que cal visitar. En primer
lloc trobem la Casa de la Ciutat, aquest edifici va ser construït en la dècada dels 50 del
segle XX per albergar la sucursal del Banc d’Espanya. Quan el banc va abandonar
Xàtiva, l’edifici, l’any 1980, va passar a ser la Casa de la Ciutat. Sembla que la mateixa
arquitectura l’utilitzen, sense gran problemes d’adaptació, per a diferents funcions
socials.
A continuació presentem un enllaç que conté la programació cultural de la
ciutat.
http://www.xativa.es/va/noticias/programacio-cultura/2468.html

També destaca la font reial del lleó d’estil neoclàssic, que s’acabà de construir
l’any 1818. Actualment està una mica desplaçada del seu lloc original, que estava just
al costat del Portal del Lleó, porta principal d’accés a la ciutat mentre va mantenir el
seu perímetre emmurallat. Per a propis i forasters, constitueix el principal punt de
trobada des d’on iniciar una visita a la ciutat.
El seu emplaçament al bell mig de l’Albereda, aliat amb les altes temperatures
estivals, fan d’aquesta font la més freqüentada de la ciutat. Ara presideix el punt
d’informació turística i és el lloc d’arribada i eixida del trenet turístic.

També trobem el gran teatre inaugurat l’any 2001, que es va construir a
l’esplanada coneguda com el Camp de Dalt. Té una capacitat per a 800 persones i va
ser substituït per l’antic gran
teatre, que ocupava l’església
de Sant Domènech. Enfront
trobem la font dels peixos
d’estil neoclàssic, del 1858,
que en el seu origen era una
font mural, per la qual cosa la
seua part posterior és plana.
L’enllaç que facilitem
pertany a la programació de
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les activitats que es desenvolupen a l’edifici del teatre.
http://portaldexativa.es/noticias/secciones/programacion-gran-teatre-xativa-febrer-2012/

Al cap de l’Albereda trobem el Jardí del Bes, que estava pensat especialment
perquè els xiquets tingueren contacte amb la natura i amb la cultura, i per això
comptava amb una biblioteca situada en el templet. El conjunt, jardí i escola, va ser
construït en la Segona República i té un estil clarament modernista.

Com hem vist, l’albereda té molts llocs interessants, tanmateix per falta de
temps els visitarem tots de passada, mentre passegem per l’albereda.
És en aquest moment quan ens veurem amb Toni Cucarella que ens
acompanyarà a la muntanya. I a mode d’activitat, ens explicarà diversos punts del
llibre que considere interessants per als alumnes i ens contarà llegendes del municipi i
dels pobles dels voltants.
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6. CARRER BRUNS

El carrer Bruns rep el nom del llinatge dels Bruns, que vivia al cantó d’aquest
carrer amb el de Ventres. Aquesta família tenia activitats ramaderes en Medina del
Campo i va intervenir durant la guerra de
Successió, entre d’altres fets.
A l’obra, aquest carrer cobra importància
pel fet que es trobava la casa de la tia Rosa. En
aquesta casa vivien els únics familiars que
quedaven a Xàtiva del pare de Joan. Allí vivia la
tia Rosa, les seues filles Encarna i Miquela, i es
trobava també Maria, la neta de Miquela. Joan
viatja de València a Xàtiva per investigar sobre la
casa Escrig, i una vegada allí decideix anar a casa
de la tia Rosa per fer-li unes preguntes
relacionades amb la casa. Allí coneix a Maria que
l’ajudarà a investigar sobre aquells fets a la casa
Escrig i també s’enamorarà d’ella.
Joan també demana l’ajuda de Maria per
a buscar a Bernat Bellver i per contactar amb
“Queleta”, que finalment resulta ser l’àvia de
Maria.

“ M’adreçà a un número del carrer Bruns, a la part alta de la ciutat.
M’obrí una dona major d’uns seixanta anys, endolada, que resultà ser una de les filles
de la tia Rosa, Encarna [...]” Pàgina 59 i 60.

Aquest punt és l’últim abans d’agafar la senda per a anar a Bixquert. Ací
mostrarem als alumnes quina podria ser la casa de la tia Rosa i algunes de les
particularitats de la part vella de la ciutat.
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7. TERME DE BIXQUERT
Una vegada fetes totes les visites programades a la ciutat de Xàtiva, ens
dirigirem a peu cap al terme de Bixquert. Des del carrer Bruns, continuarem recte pel
carrer Segurana fins arribar a la plaça de la font dels vint-i-cinc xorros. Una vegada allí,
pugem pel carrer San Pasqual i
girem a l’esquerra cap a la Pujada
de Bixquert. Convé assenyalar que
tots aquests carrers es troben
perfectament senyalitzats i que és
molt fàcil seguir les indicacions
per arribar al nostre destí.
La vall de Bixquert s’estén
entre les serres de Vernissa i del
Castell, separades pel coll de
Bixquert (obert damunt mateix de
la ciutat de Xàtiva). El terme de
Bixquert ha canviat molt en les
darreres dècades. Abans s’estenia
lliurement la vall muntanyenca, però actualment presenta xalets d’estiueig als vessants
de la muntanya.
El nostre objectiu principal al terme de Bixquert és la visita a la possible casa
Escrig que ens va indicar l’autor.
Bixquert és un lloc especial a
l’obra, ja que la casa Escrig està en
la Vall de Bixquert, terme de
Xàtiva.
Allí
s’inicien
les
investigacions del personatge
protagonista i s’esdevenen alguns
dels fets més destacats del relat.
A continuació, podem
veure una foto antiga que ens
mostra una vista panoràmica del
terme de Bixquert. Al costat, una
fotografia més recent del mateix
terme.
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8. L’ERMITA DE BIXQUERT
Continuarem per la Pujada de Bixquert, però com que anem a peu i no podem
seguir per la carretera, caminarem per una senda de muntanya ben indicada, el camí
de l’Església, que ens portarà fins l’ermita Maria
de Bixquert. Una vegada allí, pararem en
l’esplanada de l’ermita a descansar i llegirem la
situació geogràfica de la casa Escrig.
En la pàgina 15 de l’obra se’ns indica que
davant de la replaça de l’ermita, creuant la
carretera a mà esquerra, veurem el camí del Pont
Sec, on es troba la casa Escrig. Aquest és el
fragment que llegirà l’alumnat quan ens trobem a
l’ermita:

“Per anar a la casa Escrig cal eixir de Xàtiva a buscar la carretera que va a Albaida,
seguir la irregular rostària i els múltiples revolts d’asfalt durant un parell de
quilòmetres fins a una ermita de construcció recent, des de la replaça de la qual
s’albira tota la vall de Bixquert escampada de xalets; a l’esquerra de la carretera,
davant la replaça de l’ermita, descendeix un camí asfaltat que es diu del Pont Sec, al
capdavall del qual, en la clotada, hi ha un pontet que a penes s’eleva un metre per
salvar una fillola d’aigua. A mitjan baixada, trencant per un entrador terrer assenyalat
per una esponerosa i patriarcal carrasca, hi ha la Casa Escrig”. ( pàgina 15).

*Veure vídeo: localització de la Casa Escrig
L’ermita de Bixquert és una construcció moderna del segle XX. Aquesta ermita
esdevé un punt significatiu a l’obra perquè és una localització concreta i real que ens
ajudarà a arribar a la casa Escrig. Una curiositat és, que sembla, que la campana està
abandonada i que en un moment concret han incorporat uns altaveus que la
substitueixen.
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9. LA CASA ESCRIG
Per arribar des de l’ermita fins la casa Escrig cal creuar la carretera i baixar pel
Camí del Pont Sec. L’obra ens indica que per arribar a la casa Escrig cal anar per aquest
camí, però no ens assenyala específicament quina casa és. Per aquest motiu, els
alumnes seran els encarregats de reconéixer-la gràcies a totes les descripcions que han
llegit a l’obra. L’alumnat caminarà pel camí
del Pont Sec, pel qual no passen quasi
cotxes, cercant la casa Escrig. Abans de
començar aquesta activitat, una vegada en el
camí del Pont Sec, podem recordar les
característiques de la casa i llegir alguns
fragments de l’obra on es descriu.

L’alumnat llegirà el segon paràgraf de
la pàgina 15, on apareix una descripció de la
Casa Escrig:

“La Casa Escrig és una construcció d’una sola peça, de forma rectangular, amb teulada
de dos caents. La frontera mira cap a llevant, i a la replaça hi ha un gruixut garrofer,
dues oliveres i una carrasca que de tan gran com és resulta inquietant. A un costat de
la casa es conserva un pou, vora el qual un gesmiler conforma una espècie de pèrgola,
tot enredrat de fulles i de brancatge feréstec de tants anys com fa que no l’esporguen;
tocant la paret de la casa hi ha un pedrís esquerdat. A uns pocs metres separat de la
construcció principal encara sobreviuen les murades principals d’un estable
pràcticament assolat. La casa en si es manté en un estat de conservació prou
acceptable, si un es decidira a tornar-la a fer habitable amb un mínim d’obra. Solament
hi ha alguns desperfectes a la teulada, però les parets i bona part de l’interior
ofereixen un aspecte sòlid i aparentment durador”.

*Veure vídeo: descripció de la Casa Escrig
Després de totes les notícies sobre la casa Escrig, semblava molt possible la
seua existència. Tot i això, quan vam quedar amb l’autor, ens va confirmar que la casa
Escrig no existia pròpiament, però que hi havien molts aspectes de realitat en ella. Ens
va dir que ell havia tingut constància que alguns lectors de l’obra havien anat a cercar
la casa Escrig i que havien determinat que és la casa que nosaltres veurem en la ruta.
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L’autor va destacar que no és tan difícil l’existència d’una casa amb les
característiques que es descriuen a l’obra. Es tracta d’una casa de camp antiga que
sempre desperta interés i misteri, però que esdevé un lloc creïble per la descripció
precisa de la seua localització.
Pel que fa als elements verídics que relacionen la realitat de l’autor i la ficció de
l’obra, Toni Cucarella ens va contar que ell mateix estava arreglant una casa vella,
propietat de la seua dona, en el mateix període que escrivia el llibre. D’aquesta
manera, anava pensant les coses antigues que podia trobar-se Joan.
Cal saber que la Casa Escrig és una casa de camp que rep en herència el pare de
Joan, el protagonista. En un primer moment, a Joan i a sa mare els fa molta il·lusió
aquesta notícia, però la història s’envolta de misteri quan el pare de Joan fa saber que
vol vendre la casa el més prompte possible. A la Casa Escrig havien ocorregut
successos que el pare de Joan es negava a contar i que Joan decideix investigar.
D’aquesta manera l’autor ens introdueix en una apassionant història d’aventura i
misteri, en la qual Joan investigarà els fets dels seus avantpassats, acompanyat de la
seua “estimada” cosina Maria.
Pel que fa a les investigacions que realitza Joan, aquestes s’inicien després
d’haver conegut a Pere Sendra i, sobretot, d’haver trobat el manuscrit a la Casa Escrig.
Pere Sendra havia sigut l’últim mitger que havia tingut cura de la Casa Escrig i de les
seues terres, i li havia confessat a Joan que algú havia mort i es trobava soterrat en la
soca d’un vell lledoner proper a la casa. D’altra banda, Joan havia trobat un manuscrit
amagat a la casa, que contenia una certa visió de la història feta per Ramon Ros,
l’oncle de son pare.
Quan l’alumnat haja identificat la casa i ens trobem tots allí, realitzarem una
activitat que consisteix a cercar els fragments del manuscrit que hauran estat
prèviament amagats. Una vegada hagen trobat tots els fragments, intentaran ordenarlos per reconstruir el text i llegir-lo.
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10. EL PONT SEC
El Pont Sec és un pontet situat al final del camí del Pont Sec, en una zona de
camp i muntanya, envoltat actualment d’algunes
cases poc habitades durant l’hivern. Per arribar al
Pont Sec, després d’haver visitat la Casa Escrig,
continuem caminant pel camí del Pont Sec fins arribar
al pont. Per baix del Pont Sec tan sols passa un filet
d’aigua, però ens trobarem en plena natura, rodejats
de pins, carrasques, canyes, ametlers, tarongers i
lledoners. Per les voreres del pont o per les
esplanades dels voltants, podrem seure a descansar,
xarrar, i reposar forces dinant.
Durant l’estància al Pont sec, realitzarem una activitat que consistirà en què els
alumnes podran identificar els lledoners i conéixer cóm son aquests arbres, ja que
saben la rellevància tan significativa que adquireixen a l’obra.
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11. EL LLEDONER
Quan reconeguem, d’entre tots els arbres, un lledoner, seurem en rogle a la
seua soca i realitzarem una lectura:
L’alumnat llegirà els següents fragments:
Pàgina 16: “A prop de la casa s’eleva una breu lloma damunt la qual, entre el brossegar
de l’abandó, traspunta el monyó d’una soca, mutilada a un metre encara no de la
rabassa; el diàmetre d’aquesta soca és de tal mida que entre una altra persona i jo no
aconseguiríem d’abracillar-lo. Vaig caminar fins allí i vaig plantar-me damunt la soca
com en una talaia.

Pàgina 19: “Vaig quedar tot sol amb Pere Sendra. El vell mitger va seure sobre una roca
a la vora de la casa i encengué la seua pipa. Vaig aprofitar la circumstància per a
satisfer la meua curiositat: li vaig preguntar per l’arbre que havia coronat la lloma de la
qual m’havia comminat a fugir mon pare.

- Allò era un lledoner. Un senyor lledoner - aclarí el vell mitger amb devaniment -. El va
destrossar un llamp el mateix estiu que va morir l’ama [...]
- Algú va morir allà, diuen...deien...”

Després de realitzar aquestes lectures, com que en aquest punt de la ruta per la
muntanya ens trobem acompanyats per l’autor, ell mateix
ens explicarà la importància tan significativa que tenen
aquests arbres en la seua vida i obra.
El lledoner és l’element essencial a l’obra i per
aquest motiu és necessari fer referència a aquest arbre en
la ruta. El lledoner dóna títol a l’obra i és significatiu perquè
obri pas a la investigació de Joan, ja que comprova que les
restes d’un esquelet humà jauen soterrades a la vora de la
soca del lledoner proper a la Casa Escrig.
El lledoner és un arbre caducifoli que podem veure
fàcilment en els camps, jardins i parcs de la zona. Pot
arribar als 25 metres d’alçada i el seu fruit és el lledó, una
boleta comestible, que té polpa i pinyol i que passa de verd
a marró fosc quan madura.
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12. EL PUIG DE SANTA ANNA
Després de dinar, com que ja hem realitzat la ruta d’anada a Bixquert a peu,
vindrà l’autobús a per nosaltres al Pont Sec i ens portarà de tornada a Xàtiva, on
visitarem els últims dos punts del nostre itinerari. Quan anem en l’autobús de Bixquert
a Xàtiva, ens trobem amb el parador-mirador de Bixquert des del qual podem observar
la bellesa de les serres sobre les quals destaquen les ermites del Puig i Santa Anna.
 Ermita del puig
L’ermita del Puig o de l’Encarnació és una construcció fortificada del segle XIV
que conté, a més del temple pròpiament dit, una vivenda, forn, algeps i estables. Tot i
això, la senda ha desaparegut i l’edifici es troba abandonat i en ruïnes.

 Ermita de Santa Anna
L’ermita és d’estil gòtic flamíger i va ser construïda a mitjans del segle XV. És un
edifici de planta rectangular, amb contraforts i porta circular. Encara queda alguna
resta dels estables i de la porta que donava lloc al recinte, però ha desaparegut la casa
de l’ermità i els murs.
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L’autor ens va contar una llegenda que diu que, antigament, les dues ermites es
trobaven juntes a la muntanya, però a causa de les contínues disputes entre els
ermitans, van haver de pregar a Déu que fera alguna cosa. D’aquesta manera Déu va
posar la mà entre les dues ermites i les va separar. Des d’aquell moment, es diu que
“entre el Puig i Santa Anna hi ha un pam de Déu”.
Tot i que no podem acudir a les dues ermites, observarem des del mirador la
bellesa de les muntanyes sobre les quals descansen i contarem a l’alumnat l’antiga
llegenda.
A continuació ens dirigim en autobús a l’estació de trens, que és l’últim lloc de
la nostra ruta.

13. ESTACIÓ DE TRENS DE XÀTIVA

L’estació va ser inaugurada el 20 de desembre de 1854. El matí del 12 de febrer
de 1939 amb la guerra a les acaballes,
avions feixistes italians del general
Franco bombardegen l’estació de
ferrocarril. Provoquen més de 100 morts
i centenars de ferits. Per recordar les
víctimes d’aquella massacre, l’any 2007
es va erigir, per subscripció popular, el
monument l’Aixopluc, obra de l’artista
Miquel Mollà, i allà anualment se
celebra un acte d’afirmació republicana i
d’homenatge a les víctimes.
L’estació de ferrocarril és el punt de partida de la
investigació, Joan arriba de València amb l’objectiu clar de
començar a buscar i esbrinar aquells enigmes de la Casa
Escrig, però l’estació també és el punt final de la història on
Maria i Joan es confessen el seu amor.

“De l’estació de trens de Xàtiva fins a la casa Escrig, hi ha una bona tongada de camí.”
(pàgina 47)
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“Quedàrem de trobar-nos l’endemà al migdia, al bar de l’estació de trens de Xàtiva.”
“No cabia jo dins el meu cos d’alegria quan vaig clisar Maria a l’andana. Si jo havia
frisat com un boig perquè el viatge se’m va fer llarguíssim, ella tampoc no havia pogut
esperar els pocs segons que potser hauria quedat jo a baixar del tren i entrar al bar on
havíem quedat citats.” (pàgina 102)

Pedreguer
Itinerari que donaríem als alumnes
 Instruccions
En primer lloc, els alumnes que realitzen la ruta per Pedreguer portaran, el dia
de l’excursió, un esmorzar lleuger i un entrepà consistent per a dinar; també caldrà dur
una cantimplora amb aigua o algun suc. Hauran de portar roba i calçat còmode,
adequat per caminar per la muntanya; de la mateixa manera és recomanable portar
una gorra per si sorgeix un dia molt assolellat, ja que la muntanya no té molts arbres
per a refugiar-se. Per últim, volem demanar a tots els alumnes que siguen puntuals en
l’hora d’eixida.

 Plànol
En segon lloc, repartirem a cada alumne el “mapa del tresor”, nom amb el que
hem anomenat el nostre mapa on s’assenyala la ruta per la muntanya. Aquest mapa
ens el va facilitar l’autor del llibre Josep Castelló, ja que ell l’havia emprat prèviament
per a escriure El tresor dels maulets. La ruta que realitzarem amb els nostres alumnes
pertany a una ruta homologada i reconeguda actualment pel Centre Excursionista de
Pedreguer, que forma part del petit recorregut V53 de la Federació Valenciana de
Muntanyisme. Volem assenyalar que l’autor es va oferir, molt amablement, a fer de
guia de la nostra ruta ja que es coneix molt bé la muntanya perquè ell pertany al
Centre Excursionista de Pedreguer.
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 Horari detallat
8:00 Eixida dels xiquets de Xàtiva cap a Pedreguer.
9:00 Arribada a Pedreguer i encontre dels dos instituts. Presentació de l’autor que
estarà allí esperant-nos i presentació de la ruta.
10:00 Iniciarem la ruta per la muntanya.
11:00 Parada a esmorzar en la Cova de les Miqueles. Descans i moment d’esbarjo.
També farem activitats.
11:30 Reprenem la ruta per la muntanya. Anirem passant per les coves que apareixen
en la ruta i preguntant als alumnes que recorden de la història i llegint fragments del
llibre.
12:30 (aprox.) Arribarem a la Capelleta de Sant Blai. Des d’allí recordaríem el fragment
de la història de la persecució de Felip i parlaríem de la Creueta de la Llagosta i de
l’arquitecte Antoni Gilabert.
13:00 Dinarem a la Capelleta de Sant Blai aprofitant les escales que hi ha davant del
mirador on es veu tot el poble.
13:30 Iniciarem la ruta per dins del poble de Pedreguer. Baixarem des de la capelleta
cap al poble.
14:00 Visitarem la parròquia i veurem l’arxiu municipal
15:00 Arribarem a la parada d’autobusos, ens acomiadarem i els alumnes de Xàtiva
tornaran al seu poble.
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guia didàctica
Ruta per la muntanya
8:00-9:00 A les vuit del matí, els xiquets de l’IES de Xàtiva iniciaran el seu viatge cap a
Pedreguer, hauran d’estar puntuals perquè abans d’eixir s’haurà de fer un recompte
d’alumnes. L’autobús arribarà amb els alumnes de Xàtiva a les 9.00 a Pedreguer i
pararia a l’entrador de la muntanya en la carretera que va de Pedreguer a La Llosa de
Camacho, des d’on començaria la ruta. Allí estarien esperant-los els alumnes de l’IES
de Pedreguer i l’autor del llibre El tresor dels Maulets, Josep Castelló, qui s’ha ofert a
exercir de guia de la ruta ja que té molta experiència en aquest tema perquè ell forma
part del Centre Excursionista de Pedreguer.
Aleshores, faríem parelles entre els alumnes dels dos instituts perquè els
alumnes de Pedreguer puguen ajudar els de Xàtiva amb els seus dubtes en les
activitats que anirem realitzant durant la ruta. Explicaríem, en primer lloc, de manera
breu, que els enamorats arriben a Pedreguer des de València passant per diversos
pobles, els que la ruta que anem a realitzar és la mateixa que fan els enamorats
fugitius quan busquen l’amagatall recomanat pel frare Bonaventura que els recomana
que es queden uns dies a casa d’uns amics maulets seus, amagats en la zona de
l’Ocaive.
Tot seguit, faríem la primera activitat: repartiríem un mapa de la comarca de la
Marina Alta a cada parella per a què senyalaren la ruta pels pobles que cita el llibre. Els
pobles estarien posats també en la fulla d’aquesta manera:
Els enamorats fugitius eixiran des de València  Travessaran l’Albufera  Sueca 
Cullera  Xeraco  L’horta de Gandia (Beniarjó) fins arribar a La Marina (terra de
Maulets)  Oliva  Segària  Pego  La Rectoria  Verger  Ondara  Pedreguer
 la Muntanya Gran (muntanya que envolta Pedreguer)
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10.00 h- Iniciarem el nostre viatge des de la (1) Font de l’Ocaive i anirem caminant fins
la (2) Cova de les Miqueles; aquesta cova es troba situada molt a prop del (3) Castellet
de l’Ocaive, al costat de la (3) La Font de l'Ombrereta (diminutiu d'ombrera).
Explicarem als nostres alumnes que el mot “ombrera” designa ‘un paratge on no toca
el sol’ però la paraula, a Pedreguer, s’ha quedat fossilitzada en el topònim. Es tracta
d'una fonteta situada en una zona molt fosca, al costat de les coves de les Miqueles.
Era la “cava aigüera” que proporcionava aigua al poble. De vegades s’hi pot apreciar
com brolla l’aigua després de les pluges intenses.

Des de la Font de l’Ombrereta passarem pel Barranquet de l’Ocaive i llegirem el
breu fragment del llibre on el frare Bonaventura descriu als amants per on han de
passar per arribar a l’amagatall dels seus amics maulets:
“Dirigiu-vos cap a Pedreguer, però no entreu dins del poble; poc abans trobareu un
camí, agafeu-lo i tireu a la dreta. Vegeu aquell penyal? Es diu Olocaiva –va continuar el
franciscà- dirigiu-vos allí. El camí que seguireu puja entre al Muntanya Gran i la
Solana(...). El camí creua un barranquet per unes passeres; continueu pel camí
principal. Quan el camí creua per segona volta el barranquet mireu a l’esquerra i
veureu una petita cova i un poc més amunt una font. Podríeu anar pel sender que puja
passant per davant de la cova, però crec que serà millor que continueu pel camí
principal. Poc després, just davant del cingle trobareu un altre sender que puja directe
cap al penyal; també podríeu anar per ací, però un recomane que continueu un poc
més endavant pel camí principal fins arribar a un altre barranc.” (pàg. 83).
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Com hem dit adés, en arribar al Barranquet de l’Ocaive ens pararem amb els
nostres alumnes per llegir la pàgina que citem a continuació, perquè els alumnes
aprecien millor el seu entorn i es posen en la pell dels personatges i els maulets que es
van haver d’amagar per la muntanya intentant amagar-se dels opressors; pretenem
que els alumnes puguen imaginar-se com havien d’apreciar tots aquests recursos
naturals que ens dona la terra la gent que vivia allí en aquell temps. Aquesta activitat
és una mena de foment de l’apreciació per la natura:

“Tot el que ens envolta, l’aire, l’aigua, els arbres, les pedres, formen juntament amb
nosaltres la natura. Les persones hem de saber aprofitar-nos de tota la natura, i
procurar no danyar-la perquè si ho férem ja no podríem aprofitar-la. Estaríem
perjudicant-nos a nosaltres mateixos. Qualsevol planta ens pot ser útil, per exemple, la
soflaina amb què puc fer aquestes capciongles o vares per a tralles. Vaig plantar aquest
nouer on està perquè ens donara fruits per a menjar, frescor a l’estiu i calor a l’hivern,
quan li cauran les fulles i deixarà passar els raig de sol; però no plantarem un rourer on
no hi haja aigua suficient per a criar-se i tenir una llarga vida sense patir set, perquè
aquest arbre necessita molta humitat. Si en plantem un on no hi ha humitat, no
l’ajudem gens, per tant no podrà viure sa i fort i no ens podrà donar nous. És a dir, les
persones hem de conèixer els arbres, les herbes, els animals, tota la natura per a poder
aprofitar-la. Ho enteneu? (...) Els arbres, totes les plantes, els animals, l’aigua, tot el
que ens envolta en serà útil, però ho hem de cuidar, ho hem de protegir per a poder
continuar aprofitant-nos-en. I al mateix temps nosaltres també hem de ser de profit
per a la natura perquè en cas contrari la destruiríem i ja no hi podríem viure.” (pàg. 97)
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11.00 Una vegada detinguts a (2) la Cova de les Miqueles, esmorzarem tranquil·lament
i, tot seguit, començarem a realitzar algunes activitats:

La segona activitat del la nostra ruta s’anomena “el tresor amagat” i l’hem
proposada perquè es realitze al voltant d’aquesta cova que mostrem en la imatge, que
com vegeu és un lloc ple d’encant. Una vegada allí, recordarem als alumnes que Felip i
Ana van amagar part del tresor en aquella cova. En aquest mateix moment, s’asseuran
en rogle al voltant de la cova i contarem als nostres alumnes quins elements hi ha de
realitat en la llegenda que se’ns presenta en el llibre. Explicarem d’ on ve la llegenda
que apareix en la història, a partir de la informació que ens va donar l’autor en
l’entrevista prèvia a la realització d’aquest treball.
Contarem als nostres alumnes que la llegenda del tresor dels maulets està
configurada a partir de la llegenda del “tresor dels moros”, una llegenda que va arribar
fins els anys quan l’autor d’aquest llibre, Josep Castelló, era petit. Ell ens contà, (i en la
ruta com estaria present també ens podria contar), que quan ell era petit i anava a
l’escola es parlava d’aquesta llegenda i es deia que hi havia una caldera plena d’or que
havien deixat els moriscos durant la seua estada a la Marina. Com tots sabem, les
llegendes són narracions populars d’esdeveniments amb un fons real, però
desenvolupat i transformat per la tradició, per això aquesta llegenda que corria pel
poble en aquells anys té una part de realitat, ja que correspon amb l’anomenat
“tresoret de la Cova del Rander”. L’autor ens va explicar que molts dels moriscs, quan
varen ser expulsats de la nostra terra, estaven segurs que anaven a tornar, per això és
cert que molts d’ells van amagar part de les seues pertinències arreu de la muntanya
on resideixen. És cert que en els anys 80 van aparèixer unes monedes a Barcelona que
quan les van analitzar, van descobrir que pertanyien a la Cova del Rander. Aquesta
cova actualment està protegida i no es pot excavar ni inspeccionar el seu interior.
També ens va contar que aquesta llegenda no és exclusiva del poble de Pedreguer, ja
que en la majoria dels pobles de la Marina Alta es parla de tresors amagats pels
moriscs. L’autor ens va contar que molta gent, després de llegir-se el llibre, li ha escrit
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o ha parlat amb ells que en els seus pobles també circulava una llegenda pareguda, o
fins i tot, ens va parlar d’un testimoni que li havien contat algunes persones sobre els
seus viatges a l’Alger on persones d’allí recordaven el missatge que havia corregut de
pares a fills durant moltes generacions sobre la propietat d’aquestes terres i sobre
tresors amagats.
La segona activitat que farem als nostres alumes s’anomenarà “el mapa del
tresor”. Amb el mapa que tenen de la ruta apareix un tresor, els faríem buscar un petit
tresor dins la cova. Una vegada trobat el tresor, preguntaríem als nostres alumnes on
haurien amagat el tresor si foren ells els fugitius i què haurien fet en la seua situació.
“Felip, va trencar a l’esquerra per un carreró davant del palau, i després a la dreta es
va dirigir cap a la Muntanya Gran pel barranc dels Pouets, en direcció contrària a
l’Ocaive, de manera que no donara pistes d’on estava la seua muller.” (pàg. 144)
Amb aquest paràgraf explicarem als nostres alumnes que la ruta que anem a
realitzar és la ruta que segueix Felip des del seu amagatall a la muntanya fins el poble
de Pedreguer”. Com l’accés és difícil, parlaríem del Castellet de l’Ocaive; explicaríem
als alumnes que el castell s’anomenava “Alocaiva” i era el centre castral d’aquestes
alqueries. Figurava als documents com castell revoltat per Al-Azraq junt amb
Pedreguer, Ondara i Gata.

12:30 (aprox.) Arribarem a la Capelleta de Sant Blai. Des d’allí recordaríem el fragment
de la història de la persecució de Felip i parlaríem de la Creueta de la Llagosta i de
l’arquitecte Antoni Gilabert. Veuríem la Creueta de la llagosta i recordaríem que allí els
soldats aconsegueixen capturar i matar a Felip, però ell diu que ha perdut el tresor i
que Anna està morta. Recordaríem als alumnes que Anna no va morir i que estava
embarassada. També recordaríem que totes les llegendes tenen una part de veritat i,
pot ser, els descendents de Felip i Anna visquen avui dia a Pedreguer.
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En la foto inferior ens trobem amb el dipòsit de la Capelleta de Sant Blai que
també està situada a la part alta del poble al costat de l’ermita de Sant Blai. Aquest
dipòsit es construeix l’any 1967 i també rep aigua de la font de l’Ombrereta, lloc des
d’on hem començat la ruta.

Quan estarem parats en la Capelleta de Sant Blai, abans de dinar, l’autor ens
contarà una petita llegenda sobre l’arquitecte més famós de Pedreguer qui apareix en
la nostra lectura. Els contarem que la Capelleta de Sant Blai, té un altar fet per
l’arquitecte Antoni Gilabert “fill il·lustre de Pedreguer, arquitecte de gran celebritat,
director general de la Real Acadèmia de Sant Carles; un dels primers arquitectes en
abandonar el pesant barroc pel neoclàssic; té un carrer dedicat.” com ens diu el llibre
(pàg.12)
13:00 Dinarem a la Capelleta de Sant Blai aprofitant les escales que hi ha davant del
mirador on es veu tot el poble i, així, recuperarem forces per a començar amb la
segona part de la ruta que serà més curta.
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Ruta pel poble de Pedreguer

13:30 Iniciarem la ruta per dins del poble de Pedreguer. Baixarem des de la capelleta
cap al poble. Visitarem diferents llocs abans de tornar a Xàtiva.
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1) Ajuntament de Pedreguer: el primer lloc que
visitarem dins de la ruta pel poble és l’Ajuntament. Farem
una parada ací per a que els alumnes vegen el lloc on
treballa el protagonista de la història situada en el
present, ja que aquest personatge és l’alcalde del poble.
Ací els contarem als alumnes que va ser el lloc des d’ on
comença tota la història perquè és, en el Consistori, on
s’aprova en el plenari la reforma dels Pòrxens. Llegirem,
ací, el fragment que obri el llibre:

“Aquella nit, en eixir de l’Ajuntament quan va acabar la sessió plenària, no podia
imaginar que els fets que esdevindrien tot seguit i que, aparentment, no tenien cap
importància, suposarien l’inici d’una història que algun dia, molts anys després, hui
mateix, em decidiria a contar, conscient, tanmateix, que molts la considerareu
inversemblant. En aquell plenari, que havia transcorregut de manera ràpida i sense
crispacions –cosa molt estranya- sols amb intervencions autocomplaents i
d’autofelicitació dels diferents portaveus, havíem aprovat per unanimitat el projecte
de restauració dels porxos, un antic mercat construït a finals del segle XIX sobre un
solar on s’havia alçat antigament el palau dels senyors del poble. (...)” (Pàg. 9)

2) Porxos o Pòrxens: els Pòrxens, en l’actualitat eren el lloc on es situava el
palau de la Senyoria. Els senyors que vivien ací en l’època de la novel·la eren els
comtes d’Anna. En la narració se’ns descriu una època on el seu estat de conservació
era lamentable, ja que amenaçaven enrunar-se. La seua construcció era “elegant, amb
columnes de proporcions harmòniques pertanyents a la Grècia clàssica, construïts amb
pedra, fusta, teula àrab i ferro (element molt representatiu de l’època en què s’havien
construït)”. L’únic exemplar que quedava en peu en la comarca era el de Pedreguer. Al
segle XIX, els Pòrxens van ser un mercat, ja que l’antic palau ja s’havia derrocat.
Actualment és un dels carrers més importants de Pedreguer on es posa el mercat dels
dissabtes i què conserva, encara, alguna estructura des de l’antiguitat a la vista
d’aquell que ho vulga veure. Ací pararíem amb els alumnes per a contar-los la història
dels comtes d’Anna i per a què vegen el motiu pel qual comença l’obra: la restauració
dels Pòrxens. Llegiríem el fragment següent:
“(...) passant per davant dels porxos, em vaig detenir a observar-los; es trobaven en
un estat de conservació lamentable, (...) Eren com un compendi del nostre passat
arquitectònic. Si els restauràvem, salvaríem l’únic exemplar que quedava dempeus a
la comarca (...) Pàgina 10-11
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Com a punt opcional en la nostra ruta, per recomanació de l’autor en un correu
podrem visitar la Plaça Santa Marta (al costat de la Plaça Major), on encara està la
casa de l'arquitecte Antoni Gilabert. És el lloc on uns xiquets, jugant a marro, quasi
tomben els dos maulets vellets, i on dóna al Carrer Sant Josep, on estava jugant-se la
partida de pilota que apareix en el llibre. Està tot en un ràdio de 100 metres.
13:30 Visitarem l’església de la Santa Creu. Quan arribarem a la parròquia, allí estarà
esperant-nos un treballador de l’ajuntament perquè puguem visitar l’arxiu municipal
històric que es troba dins de l’església. Aquest lloc té molta importància tant a la
història antiga de la novel·la, com a la moderna, així que, podrem preguntar als
alumnes que ens conten per què és tan important a una part i a l’altra del llibre.
També realitzarem una lectura d’algun fragment de la novel·la pertanyent a la història
actual.
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Església: aquesta església tenia un fossar adjacent. És ací on està centrada la
investigació que fa l’alcalde de l’arxiu històric del poble on troba els documents que
parlen sobre el tresor dels maulets.
“‹‹Demà, se’ns falta, demanaré permís al rector per a investigar en l’arxiu parroquial...
Les llegendes i les especulacions gratuïtes no aprofiten per a res››. Mentre pensava
tot això, vaig pagar la consumició i me’n vaig anar a dormir.” (Pàg. 11)
“A l’endemà vaig demanar permís al rector i li vaig proposar un horari concret per a
no ocasionar més molèsties de les necessàries. ‹‹Cap molèstia, home; ni cap horari
fix... Sempre que vulga, aquesta casa és de tots i està a la seua disposició›› -em va
contestar.” (Pàg 11)
“(...) sols hi he trobat un paper que em crida l’atenció, però potser no tindrà massa
importància, ni tan sols entenc molt bé el que diu. ‹‹Anna la fornera››, més un
número que no recorde. (Pàg.12)
“- El problema és que he perdut els papers- vaig soltar de sobte, abans de penedirme’n. Al rector, sorprés, quasi li va caure la tasseta de les mans.
- Ha perdut uns documents de l’arxiu parroquial?
- Dissabte a la nit els vaig deixar tancats amb clau en un calaix del meu despatx de
l’Ajuntament i ens hi ha entrat a furtar. Els papers han desaparegut.
- Han robat a l’Ajuntament?
- Sí, durant el cap de setmana. El cas és que em trobava malament a l’arxiu, potser per
la pols dels llibres, tinc un poquet d’al·lèrgia, i vaig pensar que podria endur-me els
papers a l’Ajuntament, li volia demanar permís, però...”
“- Quina classe de documents eren... Vull dir, què deien?
- Es tractava d’una carta d’un tal Felip Josep Hernàndez dirigida als pares d’una xica on
confessava haver-la segrestada; una carta de la xica suposadament segrestada, de
nom Anna, dirigida a sa mare que contava certs esdeveniments, de la qual es desprén
que havia fugit amb el xic voluntàriament i per amor. (...) El rector m’havia escoltat
bocabadat i, de tant en tant, fent un somriure d’incredulitat, com si es tractava d’una
broma. (...) A mi no em passava desapercebuda la cara d’incredulitat del rector, i en
un intent convincent de ser convincent, vaig decidir contar-li aquesta història...”
Pàgines 17-18
De camí a la parada d’autobusos, passarem pel pub 4 Estacions i els contarem
als alumnes que, tot i no ser un lloc literari com a tal, els el volem mostrar perquè era
el lloc on l’alcalde anava a prendre el te tots els dies i surt diverses vegades a la
novel·la.
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14:30 Aquesta serà l’hora aproximada que arribarem a la parada d’autobusos que
tornarà als alumnes de Xàtiva al seu poble. Els estudiants s’acomiadaran, esperem que
fins una altra, ja que intentarem realitzar la ruta un altre any i que els alumnes
continuen en contacte entre ells.

Altres activitats o fitxa per a casa

A partir de la proposta didàctica feta per Carles Mulet que ens regala el llibre, hem
escollit algunes activitats que serien interessants per acabar d’assolir la lectura del
llibre i poder entendre millor el seu context històric.



Què vos ha semblat la ruta?
Heu d’omplir les següents fitxes:

Títol de l’obra:

Cognom, nom de l’autor:

Editorial/ ciutat i any de l’edició:

Nombre de pàgines:

Tema/gènere:
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Tipus de narrador:

Personatges:
-

Principals
Secundaris

Valoració personal dels llibres:

Opinió personal de la ruta del tresor:



Comenteu aquest poema:

La germania de la Marina, amb la dolguda samarreta.
Hisseu els punys, travesseu
el jorn!
...
El mocador al cap,
amb una canya,
amb un tros de drap,
quatre barres de sang,
de sang, de foc,
recorrereu el jorn, exigireu raons de llum i d'aigua,
clares raons de marge i d'alegria, el dret a viure,
la dignitat d'una vida viscuda en plena llibertat,
fareu l'amor!

Vicent Andrés Estellés (La Marina Alta. llibre de Dénia, 1981)
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Preguntes personals:
-

Creus que les idees de l’autor i la seua adhesió i l’amor al propi país han
influït d’alguna manera en la decisió d’escriure aquesta novel·la i en el
seu procés d’escriptura? En quin sentit creus que ho ha pogut fer? Pot
jugar el mateix paper pel que fa als lectors?

-

La història ens mostra un final obert que dóna pas a la imaginació.
Inventeu un nou final per a la història.

Conclusions
En aquest treball hem aprés una nova eina com és el GoogleMaps™ per a fer
rutes literàries. Cal dir que aquesta eina TIC ens ha semblat molt interessant ja que no
l’havíem emprat abans i ens hem adonat que pot ser molt útil en les nostres futures
classes quan vulguem fer una excursió o qualsevol tipus de eixida del centre.

No podem treure unes conclusions verídiques de les nostres rutes ja que no les
hem realitzat amb uns alumnes d’institut, i no podem saber si són realment assolibles
per a ells o no; no obstant això, sempre hem treballat a partir d’allò que pensem que
pot ser el millor per a ells i sempre estan presents en les nostres ments quan els hem
plantejat les diferents activitats. Pensem que la nostra combinació de rutes és un
treball molt creatiu, interessant i profitós per a l’alumnat ja que motiva l’interés i
l’apreciació per la nostra terra i la nostra llengua.
Finalment, ens agradaria afegir que ens hem divertit molt investigant aquests
pobles i hem aprés moltes curiositats i llegendes que pensem que seran molt
productives en l’aprenentatge dels alumnes per a què aprenguen, sense ells saber-ho
elements molt importants que configuren l’herència de la nostra llengua i la nostra
terra.
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