Dossier de treball:

la Vall d’Albaida i Otos amb
Pana negra i Vespres de sang

“Devia pensar que se n’oblidarien. Però
una nit, aprofitant que estava malalt, se
li presentaren d’improvís a casa i,
després d’apallissar-lo, abusaren de la
dona i de la filla. I encara conten que,
l’home, l’apujaren en una taula de
matar porcs, li clavaren una faca en el
coll i el sostingueren entre tots perquè la
sang rajara dins d’un llibrell que havien
posat davall. Mentrestant, obligaven la
seua muller que remenejara la sagnia
amb les seues pròpies mans; com se sol
fer en la matança del porc, per evitar
que es qualle i poder-la així aprofitar per
a fer-ne botifarres. A la fi, acabaren
degollant també les dones...”
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"S’hi assegué de sobte, talment com si es desplomara,
sota l’antic xiprer de dues soques. Poc després es
redreçava i es quedava absolutament quiet, gairebé
hieràtic, totalment absort. La mirada fixa, com la d’un
encantat, en la carena majestuosa del Benicadell,
nítidament perfilada per la llum de plata d’una mitja
lluna de tall esmolat. Al recer de la penya, la línia
boscosa de l’alt de Penalba ara li pareixia el gep sinuós
d’una gineta a punt de saltar sobre la seua víctima, adés
intuïa el perfil ajupit del gegant Tombatossals... [...]
Tornà a sonar el crit de la corneta... i la rèplica. Devien
festejar, aquelles dues bestioles, i s’engrescaven amb els
seus cants. Per què les persones no podien fer com els
animals? Per què els hòmens i les dones no anaven cascú
a la seua, sense ficar-se amb els altres? Potser era
perquè els animals no es feien preguntes... I ell ja se
n’estava fent massa i tot.”

Presentem dues novel·les històriques (és a dir,
basades en fets reals) que se situen al segle XVIII
i a principis del XX a terres valldalbaidines. Als
dos fragments anteriors veiem la crueltat d’un
assassinat al segle XVIII i una reflexió del tot
romàntica feta per un dels darrers bandolers de
les nostres terres.

A banda d’això, està l’escenari que tenen les històries: la Vall d’Albaida i part del Comtat, del Benicadell
a la Mariola. Pensem que és una ocasió ideal per a conèixer part de les comarques centrals valencianes,
a nivell de territori, de costums i de gastronomia també. Aquesta experiència pot representar una
mena d’iniciació i una part fonamental de l'assignatura de Valencià, pel que fa a contextualitzar i veure
"en directe" com es viu en la nostra llengua i quines són les nostres arrels.
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a. L’època: del despotisme als últims bandolers romàntics
Vespres de sang transcorre durant l’estiu de l’any 1801, quan es van
produir revoltes i motins de protesta contra els drets feudals arreu de les
comarques valencianes. Llegiu atentament el text següent, extret de la
Gran enciclopèdia catalana i feu les preguntes que teniu a continuació:

[...] Molt més greu fou l’avalot contra les milícies provincials del
mes d’agost del 1801. Aquestes milícies, contràries als vells
privilegis forals, havien estat reglamentades per reial ordre el 1798,
però fins el 1801 no s’avançà gaire en llur formació. Eren
tremendament impopulars, i l’encarregat d’organitzar-les,
l’intendent corregidor Jorge Palacios de Urdániz, es convertí en el
blanc de les ires populars. El motí, larvat des de dies anteriors, en
què hi hagué enfrontaments entre la milícia i el poble i caigueren
alguns morts, esclatà obertament el 16 d’agost. La revolta fou
alhora rural i urbana: un nombrós grup de llauradors armats assetjà
la ciutat, que tancà les portes, mentre a dintre tenia lloc l’avalot
del poble ciutadà. La noblesa local gestionà a Madrid la
revocació de la reial ordre, cosa que aconseguí. Però seguí el
motí contra les milícies la revolta camperola del mes de setembre.
Els pagesos de més de quaranta pobles del País Valencià
s’aixecaren violentament demanant la supressió de les càrregues
feudals, sota la direcció d’un personatge imaginari —Pep de
l’Horta—, que feia de cap de la revolta camperola. Aquesta es
liquidà amb sis execucions i nombroses penes de presó i
desterrament. Al començament d’octubre tot era ja tranquil.

1. Busqueu informació sobre Jorge Palacios de Urdániz per saber qui
era. Al Museu de Belles Arts de València hi ha retrat seu, podríeu
esbrinar quin és?
2. Segons Vespres de sang, Pep de l’Horta sí que va existir. Recordeu
la descripció que se’n fa en el llibre?
3. La majoria de les revoltes es van produir a la Ribera Alta, la Ribera
Baixa, la Costera, la Vall d’Albaida i l’Horta, i fins i tot a l’Alcalatén.
Sabríeu situar aquests llocs en un mapa i dir algunes de les ciutats
més importants?
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A continuació teniu la xicoteta introducció sobre el bandolerisme al País
Valencià que fa Gran enciclopèdia catalana. Llegiu-la atentament i
busqueu les paraules que teniu marcades en negreta. Poseu en comú la
informació que heu trobat i responeu a les preguntes que teniu sota el
text.
Durant el segle XVI el bandolerisme va estar molt actiu al País
Valencià, on en certes ocasions els bandolers s’aliaren amb els
moriscs descontents. La situació de l’àmbit rural del País Valencià
havia estat presidida, durant els dos primers terços del segle XVII,
molt directament per les conseqüències de l’expulsió dels moriscs.
Els efectes immediats degueren ésser la desclosa d’un
bandolerisme potent, les zones fonamentals d’irradiació del qual
degueren coincidir amb els llocs de senyoria, sobretot en aquells
on la reacció senyorial havia estat més intensa: la Marina i la zona
muntanyosa meridional. La recuperació del final del segle XVII
marcà la disminució del bandolerisme valencià: pels volts del 1680
les famoses bandositats de la Marina —bandes compactes de
malfactors units per relacions familiars i de veïnatge i per l’odi
col·lectiu a una altra parcialitat local o comarcal— donaren lloc a
petites bandes inconnexes que continuaren actuant fins a la
darreria del segle, bé que en declivi creixent i amb un aspecte
molt interessant del terrorisme ciutadà. Encara, durant la
Restauració, hi hagué una reminiscència del bandolerisme al País
Valencià, on alguns dels roders (roder) arribaren a aconseguir el
control directe de diversos pobles.
1. Sabíeu què era el bandolerisme? N’havíeu sentit a parlar?
bBandoler
DDoménec Anyó Primo

I Informació

DDoménec Hervàs
JJosep Fons
SSalvador Montes Garcia
B
BBernat Primo Hervàs
BBernat Martínez Garcia
RRamon López
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VVicent Garcia Amorós
BBernat Martínez
Montserrat

2. Coneixeu algun bandoler conegut?
Si voleu més informació sobre l’aparició del bandolerisme llegiu l’article
de l’annex 1.

En el text “El carletí Doménec Anyó Primo” de Vicent Climent (annex 2)
parla d’alguns dels bandolers més coneguts del País Valencià. En grups,
escolliu un bandoler i busqueu-ne informació. Feu una xicoteta
explicació a classe a la resta de companys i empleneu la graella
següent.

Llegiu el text que teniu a continuació sobre el robatori de Benimassot. En
grups, prepareu una escena que gire al voltant d’aquests fets amb els
personatges que cregueu convenients. Si voleu, representeu l’escena
davant dels vostres companys.
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b. El territori: del Benicadell a la Mariola
Després de veure a classe el documental sobre la Vall d’Albaida, respon
les següents preguntes:
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ DEL DOCUMENTAL: LA VALL D’ALBAIDA
Nom i cognoms:

Classe:

1. Quins són els rius que “vertebren” la Vall d’Albaida?

2. Quin altre nom rep la vall i per què?

3. Per quines industries és coneguda l’Olleria?

4. Com es diu el pantà que ajuda a regular les aigües del riu Xúquer?

5. Quin tipus de conreus són els que hi predominen?

6. Quin escriptor és l'autor dels versos dedicats al Buixcarró?

7. Quins són els dos edificis que més destaquen a Albaida?

8. Com s’anomena el barri antic d’Ontinyent?

9. Quines són les festes que formen part “d’una arrelada identitat
col·lectiva”?
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10. Com anomenaven els musulmans el nucli urbà de Bocairent?

11. Quina mítica serra podem trobar al terme de Bocairent?

12. Cita els versos de David Mira que tanquen el documental.
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c. Treball sobre els personatges
Creeu un pòster de mida A2 sobre el personatge que assigne el
professor al vostre grup. Els pòsters hauran d'incloure:
1. Descripció física i psíquica del personatge
2. Il·lustració del personatge segons el conceben els
alumnes
3. Il·lustració d’algun element que representa aquest
personatge
4. Quadre de les relacions amb la resta de personatges

Després de fer els pòsters, dedicarem una sessió de classe per a
presentar-los de forma oral a classe.
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d. Presentem la ruta i els llocs a clase
Ací tenim els plànols de les dues rutes que farem:
Pana negra

Vespres de sang
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Després d’assignar un lloc literari a cada grup, haureu de buscar un
fragment del llibre (representatiu) on hi apareguen i haureu
d’especificar quina és la importància que tenen aquests llocs. Haureu
d’emplenar la següent fitxa:
Lloc literari: Assut de Pantàliga
Situació:

Importància al llibre:

Fragment on s’esmenta:

Foto

Cada grup presentarà a Otos el lloc que ha treballat.
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ANNEX 1
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ANNEX 2
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