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I. INTRODUCCIÓ
Al currículum de 3r d’ESO, a l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura
està previst que els alumnes s’inicien en l’estudi literari de les grans obres de la
literatura en català, des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII. Dins d’aquest període
s’inclouen les quatre grans Cròniques: el Llibre dels Fets de Jaume I, El llibre del rei En
Pere de Desclot, la Crònica de Ramon Muntaner i la Crònica de Pere el Cerimoniós.
En el nostre cas ens centrarem en el Llibre dels Fets de Jaume I, que per als
alumnes de 3r d’ESO valencians és el més accessible, per la proximitat geogràfica i pel
coneixement previ que ja tenen del rei Jaume I.
Donada la complexitat de la Crònica, només treballarem una selecció de textos
en una versió adaptada al català actual. Concretament, els que fan referència a
l’enfrontament de Jaume I amb Al-Azraq, que passa majoritàriament en un entorn
geogràfic privilegiat com és la Vall d’Alcalà, ja que té una gran càrrega històrica
simbòlica vinculada amb el seu passat morisc:
«Al Azraq (en àrab, el blau, de fet als habitants d’Alcalà d’avui en dia
se’ls diu “blauets”) és el sobrenom d’Abu Abd Al·là Muhammad ben
Hudhayl. Nascut probablement cap al 1220 a Alcalà de la Jovada i
mort, i així ho testifica el Libre dels feyts, a la batalla d’Alcoi, el 1276,
possiblement pocs mesos abans de la mort de Jaume I (juny de 1276).»
(Bataller 2008: 2)
Al-Azraq va ser el cabdill que es va enfrontar amb Jaume I amb més insistència i
contundència i que al Llibre dels Fets actua com a antagonista del rei cristià. Això ens
permet fer una tria de textos prou significativa del Llibre dels Fets per entendre el
context de la crònica i el desenvolupament dels fets. Així i tot, els alumnes de 3r d’ESO
majoritàriament estan massa allunyats d’aquest tipus de textos per entendre’ls realment.
Aquesta tria ens dóna l’oportunitat d’utilitzar les Cròniques per a treballar també
altres temes, com ara la riquesa lingüística, paisatgística i de cultura popular de les
nostres terres. Amb aquesta finalitat farem una ruta literària basada en la realització
d’un projecte a partir d’El llibre dels fets i algunes llegendes de la vall d’Alcalà i de la
Vall de Gallinera. Pretenem que l’alumnat valore positivament l’herència de la literatura
popular i la relació de la història amb el seu entorn, especialment el geogràfic, que en el
cas de la crònica de Jaume I és fonamental per entendre el desenvolupament dels fets.
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Amb aquesta finalitat presentem la nostra seqüència didàctica com un projecte
trimestral, on una ruta literària serà l’activitat central. Tanmateix, per a preparar-la i
crear expectatives, hem dissenyat activitats prèvies de preparació, activitats durant la
ruta literària i activitats posteriors, després d’haver-la realitzat.

II. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA
1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA
1.1. Alumnes als quals va dirigida la proposta
La proposta va dirigida als alumnes de 3er d’ESO de l’assignatura Llengua i
Literatura Valenciana de l’IES “Joan Fuster” de Sueca. Aquesta població és la capital de
la Ribera Baixa del Xúquer, i té avui en dia al voltant de 25.000 habitants i un ample
terme, inclòs el parc natural de l’Albufera fins a la zona marítima d’El Perelló i El
Mareny de Barraquetes i Les Palmeres.
Pel que fa al centre, direm que és un centre públic creat el 1996 en una zona on
es parla la llengua valenciana, que va ser un centre pioner en l’ensenyament en valencià
i que està plenament normalitzat en tot allò en què és competent.
Si parlem de la procedència i de la composició de l’alumnat de l’institut,
comprovem que el volum d’alumnat estranger escolaritzat a l’IES “Joan Fuster” de
Sueca no és massa gran, sobre tot si es compara amb altres zones del País. Així i tot,
com la gran majoria d’alumnes de la seua edat, pràcticament no coneixen el nostre
territori. D’aquesta forma, els alumnes tindran l’oportunitat de canviar una ciutat de
marjal, com és Sueca, per uns pobles de muntanya i d’ambient rural que amaguen
moltes històries i llegendes i on el paisatge és molt ric.
1.2. Objectius generals i específics
Per a poder realitzar la nostra seqüència didàctica, hem consultat els objectius
generals de la matèria de Llengua i Literatura en el currículum de tercer curs d’ESO,
Decret 112/2007, del Consell valencià, a partir dels quals hem redactat uns objectius
específics. A continuació, nombrarem els objectius específics del nostre treball, seguits
pels objectius generals de la matèria que hem utilitzat per a redactar-los.
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Objectius específics
1. Conéixer les figures de Jaume I i Al-Azraq.
2. Conéixer i valorar la cultura literària catalana.
3. Valorar la riquesa natural i rural del País Valencià.
4. Valorar el patrimoni oral i popular valencià.
5. Conéixer i utilitzar tècniques d’expressió oral i escrita.
6. Desenvolupar la capacitat crítica i creativa dels alumnes.
7. Fomentar la interdisciplinarietat.

Objectius generals del Currículum
1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextosde l’activitat social i
cultural.
2. Utilitzar el valencià i el castellà per a expressar-se oralment iper escrit, de manera
coherent i adequada en cada situació de comunicaciói en els diversos contextos de
l’activitat social i cultural, per aprendre consciència dels propis sentiments i idees, i
per a controlar lapròpia conducta.
3. Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de maneraadequada a les
distintes funcions i situacions de comunicació, adoptantuna actitud respectuosa i de
cooperació.
4. Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits i les seuesestructures formals.
5. Utilitzar el valencià i el castellà per a adquirir nous coneixements,així com per a
buscar, seleccionar i processar informació demanera eficaç en l’activitat escolar i
per a redactar textos propis de l’àmbit acadèmic.
9. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitatsociolingüística, la
necessitat de recuperar un ús normalitzat del valencià,símbol d’identitat cultural i
mitjà irrenunciable per a entendre larealitat de l’entorn i accedir al patrimoni
cultural propi.
13. Aplicar, amb una certa autonomia, coneixements sobre lallengua i les normes de
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l’ús lingüístic per a comprendre textos oralsi escrits i per a escriure i parlar amb
adequació, coherència, cohesió icorrecció, tant en valencià com en castellà.
14. Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobreles convencions de
cada gènere, els temes i motius de la tradició literàriai els recursos estilístics.
15. Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoniliterari i
valorar-lo com una manera de simbolitzar l’experiènciaindividual i col·lectiva en
diferents contextos historicoculturals.
16. Conéixer i distingir les principals èpoques artístiques i literàries,els seus trets
característics, les obres, i les autores i els autorsmés representatius de cada època.
Conéixer les obres i els fragmentsrepresentatius de les literatures de les llengües
oficials de la ComunitatValenciana.
17. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts deplaer, d’enriquiment
personal i de coneixement del món, i consolidarhàbits lectors.
18. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació:busca,
elaboració i presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionalsi l’aplicació de les
noves tecnologies.
19. Utilitzar, amb una autonomia progressiva, els mitjans de comunicaciósocial i les
tecnologies de la informació per a obtindre, interpretari valorar informacions de
diversos tipus i opinions diferents.

1.3. Continguts generals i específics
Hem redactat els continguts específics de la nostra seqüència didàctica basantnos, de la mateixa manera que en els objectius específics, en els continguts generals de
la matèria de la Llengua i Literatura del currículum de tercer curs d’ESO. A
continuació, enumerem els continguts específics del nostre treball, seguits pels
continguts del currículum en què ens hem basat.
Continguts específics
1. Les quatre grans cròniques. El llibre dels fets
2. Introducció a la llengua catalana medieval
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3. El text narratiu i descriptiu
4. Tècniques d’expressió oral i escrita
5. Tècniques de treball

Bloc 1 Comunicació
– Estructures narratives (conte, novel·la, notícia, crònica, reportatge,etc.).
– Estructures descriptives (descripció científica, literària, etc.).
– Estructures expositives i explicatives (exposició oral, esquemes,resums,
mapes conceptuals, projectes, informes, documentals, convocatòries, reglaments,
actes, etc.).
– Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic, ambespecial
atenció a la presentació de treballs i instruccions per a fer-los,a les exposicions orals
breus.
– Explicacions orals senzilles de forma ordenada i clara, prèviament
preparades, sobre fets d’actualitat social, política o cultural, que siguen d’interés per
a l’alumnat, amb ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
– Coneixement de les diferències entre usos orals informals i formalsde la
llengua; consciència de les situacions comunicatives en quèresulta adequat cada ús.
– Actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatgecompartit.
– Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, amb especial atencióa la
consulta, en diversos suports, de diccionaris, glossaris i altresfonts d’informació.
– Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacionsSocials.
– Interés per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge,com
a forma de comunicar les experiències i els coneixementspropis, i com a forma de
regular la conducta.
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Bloc 2. Llengua i societat
– Origen i evolució del valencià.
– Consideració del valencià com a idioma propi de la ComunitatValenciana,
apte per a tot tipus d’usos funcionals i vehicle necessaride cultura.

Bloc 4. Educació literària
– Desenrotllament de l’autonomia lectora i valoració de la literaturacom a
font de plaer i de coneixement d’altres temps i cultures.
– Composició de textos d’intenció literària i elaboració de treballssenzills sobre
lectures.
– Contacte, a través de la lectura, amb les autores i els autors deliteratura
juvenil i general més rellevants de la pròpia cultura i de lacultura universal, tant
clàssica com moderna.
– Coneixement de les característiques generals dels grans períodesde la
història de la literatura des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII iaproximació a
alguns autors i obres rellevants.
– Lectura comentada de relats; observar la transformació de la narrativades
de les primeres produccions literàries medievals a la narraciómoderna en prosa, i de
l’heroi al personatge de novel·la.
– La literatura medieval. Característiques generals.
– La prosa. Les cròniques

Bloc 5. Tècniques de treball
–

Tècniques

per

a

buscar

informació

en

suports

tradicionals

(fitxes,biblioteques, etc.) i en nous suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.).
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– Interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionenels
diccionaris escolars i altres obres de consulta,
– Utilització autònoma de les biblioteques (del centre, de l’entorni virtuals) i de
les tecnologies de la informació i la comunicació demanera autònoma per a la
localització, selecció i organització d’informació.
– Presentació de la informació.
– Interés per la bona presentació dels textos escrits, tant en suportde paper
com digital, i respecte per les normes gramaticals, ortogràfiquesi tipogràfiques
(titulació, espais, marges, paràgrafs, etc.).

1.4. Competències bàsiques
La programació d'aquesta seqüència didàctica afavoreix el desenvolupament de
les competències bàsiques següents:


La C. comunicativa lingüística i audiovisual

Aquesta competència suposa saber interaccionar oralment i per escrit mitjançant l’ús
de llenguatges audiovisuals, el cos i les tecnologies de la comunicació.
En el nostre treball, els alumnes hauran de ser capaços de transmetre oralment a la
resta dels seus companys la informació que troben en la xarxa, així com, una vegada
finalitzada la ruta, escriuran la seua experiència.


La C. artística i cultural

La competència cultural i artística suposa conéixer, comprendre, apreciar i valorar
críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no i utilitzarles com a font d’enriquiment.
Amb la visita a la Vall d’Alcalà els alumnes coneixeran llocs importants per a la
cultura del País Valencià que perduren des del segle XIII fins als nostres dies,
començant pel castell fins al llac de l’Encantada.


La C. del tractament de la informació i competència digital

Aquesta competència incorpora diferents habilitats que van des de l’accés a la
informació fins a la seua transmissió utilitzant tecnologies de la informació i la
comunicació com a elements essencials per a informar-se, aprendre i comunicar-se.
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Un dels objectius del nostre treball, és que, els nostres alumnes adquirisquen
suficients habilitats per buscar informació a la xarxa i a la biblioteca i també, que
puguen distingir el que és rellevant del que no ho és.


La C. d’aprendre a aprendre

Aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per a conduir l’aprenentatge i, per
tant, ser capaç de continuar aprenent de manera cada volta més eficaç i autònoma
d’acord amb els propis objectius i necessitats.
Els nostres alumnes hauran de buscar la informació per a la resta dels seus
companys de forma autònoma i ser capaços de explicar-ho de forma correcta, sempre
baix la mediació del professorat.


La C. de l’autonomia i la iniciativa cultural

Aquesta competència es refereix tant al coneixement i aplicació de valors i actituds
personals i actituds interrelacionades, com a la responsabilitat, la perseverança, el
coneixement de sí mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control
emocional, la capacitat d’elegit, de calcular riscs i d’afrontar els problemes.
La tasca dels alumnes per a la preparació d’aquesta ruta és molt important. Ells
tenen una de les parts més importants en una eixida, preparar el contingut que es tractarà
durant la ruta, és a dir, ací són els alumnes els que buscaran la informació per a realitzar
les explicacions durant l’itinerari.


La C. social i ciutadana

La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que
permeten participar, prendre decisions, elegir com comportar-se en determinades
situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
Durant aquesta ruta els alumnes hauran de comportar-se de forma responsable i
correcta, ja que viatjaran en un autobús, visitaran llocs culturals, tindran mediadors que
els explicaran llegendes i històries...
1.5. Dates de realització i durada prevista
Aquesta seqüència didàctica la treballarem durant el segon trimestre,
preferentment la segona quinzena de febrer, perquè l’eixida literària a la Vall d’Alcalà
caldria fer-la a la primavera, perquè és en aquesta època quan els cirers floreixen i la
vall està amb la seua esplendor. Això fa que el paisatge tinga un gran atractiu que pot
fomentar la inspiració i fer que els alumnes es transporten cap a la meitat del segle XIII.
A més, el dia 9 de març seria el dia idoni perquè ésjust el dia que es produeix una
10

alineació solar a la Penya Foradada, que en passar la llum del sol pel forat il·lumina el
lloc on es va construir un monestir franciscà en el segle XVII.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES
2.1. Activitats prèvies a l’eixida
La primera activitat d’aquesta seqüència seràdistribuir els alumnes en grups de
cinc (per fer-ho es pot utilitzar el sorteig dels caramels, així els grups són aleatoris). Una
vegada fets els equips, cadascun escull un nom per al grup. Immediatament entre tots
obriran un blog, amb el que treballaran la resta del curs i on penjaran diverses activitats
relacionades amb la lectura. S'utilitzarà la plataforma Blogger.
Seguint amb les activitats de la seqüència didàctica que hem plantejat,
projectarem l’audiovisual Camins, viles i castells en la crònica de Jaume I, de Broch,
Labrado i Vera (2008), editat per Escola Valenciana. Es tracta d’introduir els alumnes
en el context històric de la crònica de Jaume I. Només passarem els episodis “València,
regne i frontera” i “Ente l’Aitana i el Benicadell”, que són els que fan referència a la
conquesta de València. A la projecció tindran l’oportunitat de llegir i escoltar diversos
fragments del Llibre dels Fets en la llengua original. Per aquesta activitat utilitzarem
una sessió completa. El professor farà una breu introducció de l’audiovisual i després de
la projecció, uns 25 minuts, s’obrirà un torn de paraula perquè els alumnes exposen els
seus dubtes.
A la següent sessió els alumnes llegiran a classe una selecció d’episodis del
Llibre dels Fets que els passarà el professor (Annex 1). En aquest cas haurem triat els
passatges que fan referència a les lluites que van viure Jaume I i Al-Azraq, el cabdill
moro que va liderar la principal revolta contra el rei cristià. Els textos estan extrets de
La Guerra contra Al-Azraq, segons el llibre dels Fets, adaptació al valencià actual que
va fer Víctor Labrado (2005)i que va publicar la Generalitat Valenciana per a una
campanya de promoció lectora, de difusió gratuïta, al metro i el tramvia.
A la tercera sessió, quan ja coneguen la figura d’Al-Azraq i la relació que va
tindre amb Jaume I, explicarem als alumnes que farem una ruta literària i visitarem la
Vall d’Alcalà, lloc de naixement del cabdill i escenari de la seua derrota.
Per preparar la ruta literària els alumnes formaran sis grups de quatre o cinc
membres i elegiran un dels sis temes que proposarà el professor:
11

-La Vall d’Alcalà i la Vall de Gallinera: situació geogràfica (comarques i muntanyes).
-La Penya Foradada i l’alineació solar. El forn de calç i la font del castell.
-Al-Azraq, personatge històric.
-L’envejós d’Alcalà d’Enric Valor.
-La llegenda de l’Encantada.
-Al-Azraq i la festa dels moros i cristians.
Cada grup haurà d’ampliar la informació sobre el tema que els haja tocat
treballar, perquè el dia que fem la ruta literària hauran d’explicar el tota la informació
que hagen trobat a la resta de la classe i, si pot ser, en el lloc exacte on van passar els
fets de la rondalla o llegenda o on es troba l’objecte del comentari, com ara el forn de
calç o la font que abastia d’aigua el castell.
El grup que haja triat L’envejós d’Alcalà d’Enric Valor haurà de preparar una
representació teatral sobre la rondalla, que interpretaran a l’explanada de davant del
castell d’Alcalà, que no és exactament el lloc dels fets, perquè no anirem a l’Atzuvieta,
però sí el lloc per on passaven les bruixes.El text que utilitzaran serà l’adaptació que
Manel Rodríguez Castelló (1994) va publicar a Tàndem Edicions. Els alumnes que trien
la rondalla és preferible que siguen voluntaris perquè bona part dels assajos es faran als
descansos o fora de l’horari de classe.
Per a la resta de grups, i amb la finalitat d’ampliar la informació, tindrem dues
sessions a la sala d’informàtica i la biblioteca perquè els alumnes puguen ampliar la
informació que explicaran a la resta dels seus companys durant l’eixida de la ruta
literària.
Mitjançant aquesta activitat, els alumnes desenvoluparan la seua capacitat crítica
sobre l’elecció de la informació que trobaran a la xarxa i desenvoluparan les
competències digitals.
A més, abans del dia de la ruta literària, hauran de portar signada l’autorització
en la qual els pares o tutors estan d’acord amb què vagen d’excursió al Castell de
Benissili i el Barranc de l’Encantada (Annex 2).
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2.2. La ruta literària: descripció de l’itinerari i de les activitats
Jaume I i Al-Azraq a la Vall d’Alcalà: l’escenari d’una traïció
9 de març de 2015

08:00 h. Eixida de l'IES Joan Fuster de Sueca
09:30 h. Arribada a Benissili
09:45 h. Presentació dels mediadors
10:00 h. Inici de la pujada al castell d'Alcalà o Benissili
10:40 h. Parada al forn de la calç i explicació
11:00 h. Arribada al castell i esmorzar
11:30 h. Lectura dels fragments del Llibre dels Fets: alumnes
Intervenció dels alumnes que han preparat la informació sobre la situació
geogràfica de la Vall d'Alcalà
Intervenció dels alumnes que han preparat la informació sobre Al-Azraq com a
personatge històric
Intervenció dels mediadors
Representació (aproximada) de L’envejós d’Alcalà d’Enric Valor per un grup
d’alumnes
12:30 h. Inici de la baixada
13:00 h. Pujada a l'autobús cap al Barranc de l'Encantada
13:10 h. Inici de la passejada pel Barranc
13:40 h. Arribada al Salt de l'Encantada i dinar
14:00 h. La llegenda de l'Encantada
Intervenció dels alumnes que han preparat la informació sobre l'Encantada.
Intervenció dels alumnes que han preparat la informació sobre Al-Azraq i la
festa delsmoros i cristians
Intervenció dels mediadors
Acomiadaments
15:30 h. Inici de la tornada cap a Catamarruc
16:00 h. Pujada a l'autobús i inici de la tornada cap a Sueca.
17:30 h. Arribada a l'IES Joan Fuster
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08:00 h. Eixida de l'IES Joan Fuster de Sueca

09:30 h. Arribada a Benissili
No cal arribar fins a Benissili. Per anar al poble cal agafar una desviació capa la dreta.
És una carretera molt estreta, amb revoltes, i un desnivell pronunciat on un autobús
tindria dificultats de maniobra. A més, és innecessari perquè després caldria desfer el
camí a peu ja que la pujada al castell acaba travessant la carretera.
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A l’encreuament mateix que baixa fins a Benissili hi ha una esplanada on l’autobús pot
fins i tot aparcar i esperar-nos per a la baixada, i és on comença la pujada al castell.
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09:45 h. Presentació dels mediadors
Els alumnes ja hauran tingut uns minuts per estirar les cames i baixar les motxilles de
l’autobús. El professor o professora aprofitarà la presentació dels mediadors, a qui
haurem citat en aquell punt, per a reunir els alumnes.
A la nostra ruta ens acompanyaran personatges que saben de les llegendes, dels
secrets i de la història de la Vall d’Alcalà i la Vall de Gallinera.


Victor Labrado: professor de secundària i ha estat coordinador de la Casa Museu
Joan Fuster, a Sueca. Ha portat a terme estudis d’història de la literatura i, des
dels anys noranta, ha consolidat una trajectòria literària com a escriptor. És
l’autor de l’adaptació dels textos sobre la crònica de Jaume I que s’han llegit.



Tomàs Llopis: professor de literatura a Pego i escriptor. Ens acompanyarà
perquè es de la comarca i coneix les llegendes que s’han contat al llarg dels
anys.



Anna Alemany: veïna de Benirrama. Ens narrarà les històries i llegendes que li
han contat des de sempre les persones majors del seu poble i que coneix molt bé.
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10:00 h. Inici de la pujada al castell d'Alcalà o Benissili
La pujada al castell s’inicia per pista asfaltada però de seguida es converteix en una
senda de pedra solta que puja en ziga-zaga. El trajecte és curt, només dos quilòmetres,
però el desnivell és de més de 400 m.
És convenient que almenys un mediador inicie la marxa a bon pas, per estirar la fila, ja
que cal caminar d’un en un, i que el professor/a es quede l’últim per controlar els
alumnes endarrerits i les possibles incidències. Com que la pujada és forta, la fila de
seguida s’allargarà.

10:40 h. Parada al forn de la calç i explicació
Poc abans d’arribar al castell, ens trobarem una construcció circular de pedra. És un forn
de calç. En previsió que els alumnes desconeguen totalment què és, hem fet que un grup
buscara informació abans de vindre. Ara és el moment d’explicar a la resta dels
companys tot el que han trobat sobre el forn de calç.
La parada també ens servirà per reagrupar els alumnes. Per una banda donar temps als
endarrerits per a pujar i per una altra, impedir que els més ràpids s’avancen i es
dediquen a grimpar per les penyes i les restes del castell. El lloc es pot visitar sense
massa perill, però cal ser molt prudents.
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11:00 h. Arribada al castell i esmorzar
Del castell només queden alguns panys de paret, però per les restes es pot deduir la
grandària i distribució. Fa poc ha esta parcialment restaurat i li han afegit unes
estructures metàl·liques per a facilitar-ne l’accés. Normalment estan tancades. Cal
preguntar per la clau a l’ajuntament de la Vall de Gallinera.
Deixarem uns minuts els alumnes que reconeguen el castell i esmorzarem. Davant
mateix hi ha una esplanada revestida d’herba, perfecta per seure-hi i gaudir del solet
primaveral.
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11:30 h. Lectura dels fragments del Llibre dels Fets
Ha arribat el moment literari. En primer lloc el grup que s’ha informat sobre la Vall
d’Alcalà i la Vall de Gallinera ens situaran geogràficament: on és la mar, on és el
Benicadell, on és Alcalà de la Jovada...
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Ara que ja podem situar-los en un espai geogràfic concret i tenim els escenaris a la
vista, llegirem, entre tots, alguns passatges del Llibre dels Fets.
El grup que s’ha informat sobre Al-Azraq com a personatge històric ens explicarà
breument qui era i què va fer realment.
Mentrestant, els mediadors, que ho coneixen tot sobre Jaume I, Al-Azraq, els moriscos i
les llegendes, ens hauran comentat un fum d’anècdotes i curiositats.
Per acabar l’estada al castell, un grup d’alumnes ens farà una representació teatral
(aproximada) de L’envejós d’Alcalà d’Enric Valor, que si bé no passa exactament al
castell, passa ben a prop i dins del mateix terme.

12:30 h. Inici de la baixada
Abans de baixar, caminarem uns centenars de metres cap a ponent per veure la font i la
bassa, ara seca i plena d’esbarzers, que abastia d’aigua el castell.
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13:00 h. Pujada a l'autobús cap al Barranc de l'Encantada

13:10 h. Inici de la passejada pel Barranc de l’Encantada
El Barranc de l’Encantada es pot visitar des de Beniarrés o des de Planes. Nosaltres ho
farem des Planes, que el tenim només a 10 minuts, per la mateixa carretera, en direcció
a Muro.
En arribar al Pont de les Calderes, que està perfectament senyalitzat, l’autobús pot parar
un parell de minuts a l’entrada del camí, encara que cal ser ràpids per no tallar el pas.
La passejada és molt lleugera, de baixada i per camí asfaltat. Cal mirar cap a la dreta,
que és per on passa el barranc, que sol portar aigua, fins i tot en temps de sequera com
ara. I anar alerta, per si encertem el dia que ix l’Encantada (cada cent anys).
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13:40 h. Arribada al Salt de l'Encantada i dinar

Una mitja hora de caminada i trobarem uns indicadors a la dreta que ens recomanen que
baixem per una escala de fusta: hem arribat al Salt de l’Encantada.
A banda del Salt, hi ha un gorg o toll d’aigua cristal·lina sota una cinglera realment
impressionant, amb un ampli espai per a seure a dinar i descansar, a banda d’imaginar
llegendes de moriscos, tresors, reines mores i encantades.
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14:00 h. La llegenda de l’Encantada
Per tancar la ruta deixarem lliure la imaginació. Un grup ens contarà tot el que haurà
trobat sobre l’Encantada. I els mediadors ens ho completaran amb les llegendes sobre
les reines mores i les dones d’aigua.
I en un espai tan suggeridor, el darrer grup en intervindre ens explicarà què té a veure
Al-Azraq amb la festa dels moros i cristians i si algú du música i se sent inspirat i vol
fer una “filà”...
15:30 h. Inici de la tornada cap a Catamarruc
Sense ganes caldrà tornar. Passejarem agradablement cap al Pont de les Calderes, per
pujar a l’autobús una mitja horeta.
Quan arribem al pont, cal anar alerta. Així com l’autobús a la vinguda ens ha deixat a
l’entrada del camí en un moment. Ara per poder-nos esperar sense tallar el pas, ens
espera a l’encreuament que puja al poble de Catamarruc, que està uns centenars de
metres a la dreta, travessant la carretera, en direcció Muro. Convé que no badem, que hi
ha una revolta amb poca visibilitat. És millor que ens esperem tots a passar junts.
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16:00h.Pujada a l'autobús i inici de la tornada cap a Sueca.
La tornada la farem en sentit contrari, cap a ponent, per poder enfilar pel port d’Albaida
i arribar a Alzira, lloc on va morir Jaume I, seguint de forma cronològica els escenaris
del Llibre dels Fets. L’encarregat d’assenyalar els llocs, tot passant i des de l’autobús,
serà el professor/a, si encara li queden forces, o algun alumne que no dorma.

17:30 h. Arribada a l'IES Joan Fuster
Quan baixem de l’autobús encara tindrem uns minuts per fer-nos les últimes selfies i
acomiadar-nos dels companys i dels professors/res que ens hagen acompanyat fins
demà, que tornarem a tindre classe.
2.3. Activitats posteriors a l’eixida
Creació de la seua pròpia crònica.
Per finalitzar aquesta seqüència i com que els alumnes ja coneixen què és una
crònica i han fet una ruta literària sobre les llegendes i fets que van ocórrer en els temps
de Jaume I i Al-Azraq tenen la capacitat de crear la seua pròpia història. Per fer aquesta
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tasca només caldrà que el professor/a ajude els seus alumnes a escriure-la, això és,
donar-los les pautes necessàries a seguir per fer l’escriptura perquè desenvolupen la
seua idea.
Una vegada tots els alumnes hagen escrit la seua pròpia crònica, l’exposaran a la
resta de la classe. A més, farem un recull de totes les cròniques en un mateix volum
digital, en format issue, que tindrà un format literari i així ho podran llegir tots.
Tot el material treballat per fer la ruta, els fragments analitzats amb anterioritat i
la informació buscada sobre aquests i algunes fotos que es faran els alumnes durant la
pujada i visita a les restes del castell i sessió de llegendes i rondalles al voltant d’AlAzraq, seran pujades al blog perquè tots els alumnes puguen veure la informació
cercada per cadascú i les seues fotos.

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per a portar a terme una avaluació adequada de la ruta literària considerem
adient que siga una avaluació contínua amb el fi de detectar les dificultats en el moment
en el qual es produïsquen, esbrinar les causes i adoptar les mesures necessàries que
permeten a l’alumnat continuar el seu procés d’aprenentatge.
L’avaluació durant el procés: que anirà orientant-nos sobre els progressos i
dificultats que configuren el procés d’ensenyament-aprenentatge. Suposa el conjunt
d’observacions que faran els alumnes sobre seus propis aprenentatges, actituds i
progressos, amb la supervisió del professor o professora. Se’n realitzarà una per a cada
activitat, mitjançant taules de rúbriques que el professorat haurà preparat. D’aquesta
manera els alumnes s’avaluen entre ells d’una manera periòdica i pública,
desenvolupant un esperit crític i entenent l’avaluació com una activitat més de la que en
formen part.
En l’avaluació final el professor o professora prendrà totes les rúbriques
elaborades al llarg del procés (que ell o ella mateix haurà anat supervisant), i prendrà la
decisió de quina serà la nota final de cada alumne tenint en compte el procés més que el
resultat. És el moment per a valorar també el grau d’adquisició de les competències
bàsiques i el de consecució dels objectius.
Un pas més enllà, el de la posada en pràctica de la ruta literària o l’elaboració de
les seus pròpies cròniques, suposa un coneixement previ dels gèneres i dels textos
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treballats, així com la posada en acció d’una sèrie d’habilitats intrapersonals i
interpersonals que els permetran solucionar problemes i realitzar futures tasques amb
èxit.
Per a la proposta es recomana seguir un procés d’autoavaluació dels alumnes
mitjançant un sistema de rúbriques que ells mateixos hauran d’acordar amb el
professor/a, i el resultat de les quals podrà ser debatut amb els companys. Els farà
pensar, debatre entre ells i consensuar. D’aquesta manera es desenvolupa la capacitat
crítica de l’alumat i es fomenta que a l’hora de realitzar les tasques estiguen atents a
aspectes més enllà de l’obtenció d’un resultat. És a dir, en la creació d’una crònica, per
exemple, no només tindran en compte el resultat final, sinó que durant el procés
d’escriptura saben que tindran que estar atents a la utilització d’un lèxic variat, la
correcta estructuració del text, la coherència, l’ortografia, etc.
Considerarem adient per tant concebre el conjunt del procés i donar-li més
importància a aquest que a la seua culminació, malgrat que aquesta també tindrà un pes
a l’avaluació. Per a tal finalitat, és important seguir el desenvolupament de
l’aprenentatge de cada alumne amb una graella variada d’instruments des de
l’observació de classe fins l’avaluació final de l’estudiant. Com que es tracta d’un
procés diari, per al professor serà molt útil utilitzar graelles que determinen com
treballen els alumnes i quines dificultats tenen per a poder incidir més en els aspectes
que siguen necessaris.
Proposem a continuació un exemple de graella:
Nom de

Recerca de

Participació

Elaboració

Treball

l’alumne/a

textos

en la ruta

d’una

individual i

relacionats amb

literària

crònica

en equip

els fragments

(Actitud)

repartits a classe

Exemple de graella d’avaluació
Seguint la dinàmica dels itineraris proposats d’avaluació dels alumnes, i el
seguiment periòdic del procés per part del professor, estem propiciant l’aprenentatge
dels estudiants en un ambient lúdic. Aquest context afavoreix un aprenentatge natural
que ajudarà als estudiants no sols a desenvolupar la seua competència lingüística sinó
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també la seua autonomia, la seua competència emocional, social, etc., posant en pràctica
totes les destreses receptives i productives.
L’avaluació tindrà un caràcter formatiu i orientador del procés educatiu i
proporcionarà una informació constant que permeta millorar tant en els processos, com
en els resultats de la intervenció educativa.
Nom de l’alumne/a avaluador/a:
Nom de l’alumne/a avaluat/da:
RÚBRICA D’AVALUACIÓ de participació i creació d’una crònica literària pròpia
NIVELL

No ha

Just.

Bé.

Molt bé.

Excel·lent.

arribat a

Cal treballar

Objectius

Objectius

Objectius

l’objectiu

per millorar

aconseguits

aconseguits

plenament

amb èxit

aconseguits

Treball

No s’ha

Ha fet allò

Ha fet

Ha fet bé la

Ha fet bé la

individual

implicat a

que s’havia

correctament

seua tasca i

seua tasca i

la tasca, ha

demanat

allò que

després ha

després ha

fet menys

s’havia

intentat

intentat

que la resta

demanat

ajudar al

ajudar i

grup

aprendre del
grup per
millorar

Treball en

No s’ha

Ha fet allò

Ha fet

Ha fet bé la

Ha fet bé la

grup

implicat a

que s’havia

correctament

seua tasca i

seua tasca i

la tasca,

demanat

allò que

ha intentat

després ha

treballa sol

s’havia

ajudar al

intentat

o no

demanat

grup

ajudar i

treballa

aprendre del
grup per
millorar

Ha

No s’ha

S’ha limitat

Ha aprés
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Ha aprés

Ha aprés

progressat

interessat

a aprendre

alguna cosa

més d’una

alguna cosa

perquè ha

per

allò que la

nova i està

cosa nova

nova per si

aprés

aprendre

resta s’ha

satisfet/a

perquè

mateix i

alguna cosa

coses

preocupat

s’haimplicat

d’altres

que no

noves

d’ensenyar-

en fer-ho

companys i

sabia

li

vol aplicar-la
en el futur

Vocabulari

Pobre i

emprat

Pobre. Sols

Correcte.

Correcte,

Ric, adequat,

escàs. Amb paraules que

Amb

adequat.

precís. Ha

errades

paraules que

Paraules que

buscat

abans no

no coneixia.

sinònims i ha

coneixia

coneixia

preguntat als
companys

Ortografia

Hi ha

Hi ha alguna

Hi ha faltes

Quasi no hi

Sense faltes

moltes

falta greu

no greus

ha faltes

Paraules i

Correcta.

Ben

Ben

Ben

frases

Frase

estructurat

estructurat

construït.

sense

senzilles

faltes greus
Estructura

Senzill o no,

coherència

però
coherent i
adequat

Avaluació
general

III. CONCLUSIÓ
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Un dels objectius de la preparació d’aquesta seqüència era fer conéixer als
nostres alumnes la riquesa cultural i literària que els envolta. El territori format per la
Vall d’Alcalài la Vall de Gallinera conforma un dels exemples més importants on
s’adjunten tant la riquesa paisatgística com històrica del País Valencià.
Creiem que la ruta literària és una ferramenta didàctica molt útil per a poder
treballar un text literari d’aquestes característiques, ja que és molt dens per a uns
alumnes que treballen per primera vegada la literatura catalana medieval. El fet d’haver
visitat els escenaris reals, facilita l’acostament a la interpretació i comprensió del text a
l’alumnat. Concretament, per als alumnes de l’IES Joan Fuster de Sueca, terra de
marjal, és difícil entendre correctament l’estratègia de conquesta dels castells, la
impossibilitat d’intervenció de la cavalleria, els setges i la importància del
subministrament de blat en les batalles entre Jaume I i Al-Azraq.
Amb la pujada al castell d’Alcalà o Benissili, on el cabdill musulmà tenia la seua
residència habitual, pretenem que comproven per ells mateixos quines eren les
dificultats reals de desplaçaments per aquelles orografies impossibles, que aquelles
petites fortaleses eren inexpugnables pel seu emplaçament privilegiat i que l’únic punt
feble que tenien era el subministrament.
La segona part de la ruta, el Barranc de l’Encantada, ens dóna la possibilitat
d’explicar una part molt important del nostre patrimoni, la cultura popular,
concretament, la tradició llegendària derivada de l’expulsió dels moriscos. El fet que
quan foren expulsats no pogueren endur-se les seues pertinences, ha provocat la creença
popular que els moriscos en anar-se’n deixaren les seues coses més valuoses
amagades.Creença que amb el pas dels temps, s’ha convertit en llegendes sobre tresors
enterrats o encantats, amb reines mores i gegants negres que els guarden. Tradició que
normalment es vincula a paisatges especialment evocadors com és el cas del Barranc de
l’Encantada.
A més a més, per mitjà d’activitats transversals hem aconseguit implicar gran
part de la comunitat educativa, amb un projecte que ha anat més enllà del centre i on
han col·laborat tant professors d’altres departaments, com mediadors, guies...
Una tasca, doncs, que ha pretés despertar l’interés de tots els participants i que
vincula l’alumne amb el seu entorn més proper i significatiu.
La realització d’aquesta ruta ens ha semblat molt interessant i satisfactòria, per
aquesta raó ens agradaria posar-la en pràctica amb un alumnat real en la nostra carrera
com a futurs docents.
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Hem de dir que les conclusions que hem tret són provisionals que sols les
podrem completar una vegada realitzada aquesta ruta amb alumnat real.
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ANNEXOS
1. SELECCIÓ DE TEXTOS LITERARIS
La batalla del Benicadell (1250)
Aquells que es quedaren en la meua terra feren cap seu Al-Azraq, i em vingué
un dia missatge que combatien el castell de Benicadell, i els disparaven amb algarrades i
els combatien sovint a escut i a llança.
Jo era a València i vaig fer cridar els bisbes, els meus ric-hòmens, els cavallers
que hi havia que sabien d’armes i els prohoms de la ciutat, que es preparassen d’anar
amb mi, que m’havia vingut missatge que combatien el Benicadell, i que hi volia anar
per tal de fer-los retirar-se, perquè si el Benicadell es perdia, ningú gosaria anar a
Cocentaina ni a Alcoi, ni a les parts de Xixona i d’Alacant per ningun lloc, i seria gran
desconhort dels cristians.
Més ençà d’Eslida i de Lleó, hi havien vençut tres mil cristians que anaven a ferlos mal, i eren de les parts de Tortosa, d’Alcanyís, de Castellot, d’Horta, de Vilallonga,
d’Alcanada, de Vall de Roures i d’altres llocs que eren veïnats escampats. En aquella
desfeta n’havien morts de quatre-cents fins a cinc-cents; i si més ençà prenguessen el
castell del Benicadell, seria gran desconhort de tots els cristians del Regne de València.
Els bisbes i els cavallers que hi eren tenien per bo que jo el socorregués. Digué don
Eiximén Peris d’Arenós:
--Salva l’honor de vosaltres, est consell no tinc jo per bo, perquè els moros són molts i
s’han enorgullit molt d’aquesta derrota que han causat als cristians, i pels castells que
els han llevat; i com que és terra de muntanya, i són molta gent, i no és terra per a atacar
bé els cavalls armats, que nosaltres aventurem el rei, que vaja a lloc on ell no ho pogués
acabar, o que el fessen tornar arrere d’allò que voldria començar i acabar, d’aquí avant
no ens podria venir cap salvació possible: el rei estant en València, si nosaltres
prenguéssem mal, tant és el seu poder que ho solucionarà tot.
Tots els que hi eren trobaren que deia veritat i bona raó, i em pregaren carament
i molt fort que jo no hi volgués anar, que els hi enviàs a ells. Vaig entendre que deien bé
i que donaven el més sa consell; i els ho vaig atorgar pels precs que em feren.
Després van anar allà, i els sarraïns tenien dos puigs, un ençà de la penya i l’altre
enllà, de manera que els meus amb cavalls armats i amb hòmens a peu els hagueren de
combatre i els llevaren aquell puig que era de la part dels meus, i aquí morí Abenbassol,
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que era el millor sarraí que Al-Azraq tenia, i el més poderós, i encara de més valor que
ell.
I amb ajuda de Déu veieren els cristians que els sarraïns de l’altra banda perdien
el seu puig, i els sarraïns d’aquesta banda veieren que Abenbassol havia mort i se
n’anaren al puig de l’altra banda. Els cristians es pensaven que no se’n retirarien i no
havien posat guardes al peu del puig, i els sarraïns fugiren tots i se n’anaren a recollir-se
a Alcalà, en terra d’Al-Alzaq.
I d’aquí avant prengueren ardiment els cristians i es va rebaixar el poder dels
sarraïns. Durà la guerra ben bé tres anys, o quatre, que Al-Azraq tenia tractes primer
amb don Manuel, germà del rei de Castellà, i després amb el mateix rei de Castella.
El conseller d’Al-Azraq (hivern del 1258)
El rei de Castella em pregà que donàs treva, per amor d’ell, a Al-Azraq. Ell li
havia enviat el seu penó, i en tenia un altre de don Manuel, de manera que Al-Azraq els
tenia ja en el seu poder i els defendria si pogués, segons que Al-Azraq explicava als
seus hòmens, i altres que m’ho van dir. Així, en nom del rei de Castella amenaçà a don
Eixemén de Foces, en una entrevista que tingué amb ell.
Jo vaig donar treva a Al-Azraq, perquè m’ho pregà el rei de Castella, d’una
Pasqua fins a la de l’any següent.
A l’entrada de la Quaresma un sarraí m’envià un missatger, el qual sarraí era
molt íntim d’Al-Azraq, i anava amb ell i l’aconsellava molt. El missatger era un cristià
que m’envià, amb qui havia parlat amb gran secret, i digué:
--Senyor, us saluda molt tal sarraí (i em va dir el seu nom) i us diu que, si vós el
recompenseu, ell aconseguirà que Al-Azraq venga tot el blat que té, de manera que, si
vós el voleu atacar aquesta Pasqua, el trobareu sense provisions, perquè ell li les farà
vendre.
Jo li vaig demanar si aquell sarraí era del consell d’Al-Azraq i em digué que sí,
més que ningú altre dels que anaven en companyia d’ell; i m’ho podia creure, perquè no
volia res de mi fins que ho hagués aconseguit, de manera que jo n’estaria satisfet. Jo li
vaig dir:
--Ara digues, doncs, que és el que demana?
--Us demana que li doneu tres-cents besants i quatre jovades de terra en Benimassot, i
que li feu document que si ell acompleix açò, vós complireu amb els besants i la terra.
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I jo vaig dir que ho faria. Li vaig fer fer el document d’aquella manera com m’ho havia
proposat; i encara em va dir més: que quan hauria fet vendre el blat a Al-Azraq, ell se’n
vindria amb mi i deixaria la seua companyia; i no li calia res més sinó que aleshores
anàs contra ell, que ho tenia tot perdut, i que faria d’ell segons la meua voluntat.
Vaig donar dia a en Ramon de Cardona i a en Guillem d’Anglesola, i a altres richòmens de Catalunya i Aragó, que sense falta fossen amb mi el dia de Pasqua Florida,
perquè els necessitava, que seria un gran profit i honor meu la seua vinguda.
El sarraí parlà amb Al-Azraq i li digué:
--Al-Azraq, tu tens provisions i no tens diners. Dones paga als soldats i els en deus una
gran part. Ara el rei de Castella és amic teu i així com enguany t’ha aconseguit una treva
amb el rei d’Aragó, envia-li a pregar que te l’aconseguesca per a un altre any. El rei
d’Aragó té tant d’amor amb ell que no li dirà que no, en aquesta cosa ni en major, si li la
demana. Tenim els camps ben sembrats, tindràs diners del blat que vendràs, que ara és
als graners, i tindràs prou blat d’aquest que collirem en aquests camps: així proveiràs la
teua gent de tot el que necessites.
Li respongué Al-Azraq i li digué que l’havia aconsellat molt bé, i que creuria el
seu consell. De seguida envià el seu missatge al rei de Castella pregant-lo que li
aconseguís treva amb mi per un altre any, que tot allò que ell tenia era per servir-lo i
obeir-lo.
El rei de Castella, quan veié la carta d’Al-Azraq, n’envià una altra a mi pregantme d’aquesta cosa. Això fou entorn del diumenge de Llàtzer, poc més o menys.
El moro vingué a mi i em digué que havia complit allò que m’havia enviat a dir,
i així ho comprovaria, que era veritat. Ho vaig preguntar als meus de Cocentaina i
d’altres llocs que eren prop d’Al-Azraq i vaig comprovar que era veritat que havia venut
el seu blat, tot el que tenia.
Vaig respondre al rei de Castella que em meravellava molt, perquè allò que
demanava era en perjudici meu, perquè bé sabia que Al-Azraq m’havia fet gran mal i
gran dany en la meua terra, que havia vingut a mi i m’havia dit que es volia fer cristià,
que volia prendre una parenta d’en Carròs per muller, i jo anant a un castell de moros
que ell tenia, que es diu Rugat, de nit, volgué trair-me. Nosaltres no érem més de trentacinc cavallers i ell em parà emboscada, amb set emboscades de moros, amb gran brogit
de corns i anafils, i ballesters, que n’hi havia molts, i amb escuts. Si no fos que Nostre
Senyor m’ajudà contra ell, m’haguera mort i confós. Divuit cristians que jo havia enviat
a ocupar una torre que hi havia més enllà del castell, els havia capturat i retingut.
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Vaig enviar a dir al rei de Castella que a ningú que procuràs la meua mort, ell no
el podia amar, ni prear, ni preguntar-me per ell, i que aquells precs no li atendria.
I al moro que era amb mi, que allò havia tramat, li vaig complir el tracte dels besant, i el
document de propietat de la terra segons que havia pactat amb mi.

Abans de segar el blat (primavera del 1258)
Vaig passar la Pasqua en València i el dimarts vaig ser en Xàtiva, i no hi havia
amb mi més de cinquanta cavallers. Vaig eixir el divendres després de Pasqua de Xàtiva
i vaig fer cap a Cocentaina, allí m’arribà notícia que els ric-hòmens venien i que n’hi
havia en València una part.
El dijous següent ja havia arribat a un acord amb l’alcaid de Planes, el de Castell
de Castells i el de Pego. L’endemà, oïda la missa, vaig anar a Alcalà, i Al-Azraq no
m’hi gosà esperar i se n’anà a Gallinera. Vaig anar a Alcalà perquè allí tenia el seu
alberg major, el principal sobre tots els altres llocs.
No vull dir totes les coses que es feren perquè es faria llarg el llibre, però al vuité
dia vaig recuperar Alcalà, Gallinera i setze castells que m’havia llevat; i Al-Azraq va
pactar amb mi que eixiria de la meua terra per sempre i no hi tornaria mai més. Vaig
donar Polop a un nebot seu, que el tingués per tota la vida; i açò va ser per acord entre
ell i jo.
Els genets d’Al-Azraq (1276)
Jo estava a Lleida i vingué missatge de València, que tot el poble de València en
general s’havia unit, i havien enderrocat moltes cases d’alguns prohoms de la vila,
contra la meua senyoria, i molts altres mals. I encara m’arribà notícia que en Miquel
Peris amb gran companyia d’hòmens de peu volia saquejar alguns llocs de sarraïns del
Regne de València.
Jo, per aquestes dues raons que he dit, de castigar i evitar tot açò, resolts alguns
afers que havia de resoldre a Lleida, vaig voler anar vers València, i quan vaig ser a la
dita ciutat de València, vaig enviar en Pere Ferrandis d’Íxer, fill meu, amb companyia
de cavallers i hòmens de peu contra Miquel Peris i contra tota la seua companyia. Quan
hagueren sabut la ira que tenia contra ells, volgueren eixir del Regne de València per
temor de mi. Dels altres, que es quedaren, en vaig agafar i ajusticiar, segons dret.
Fet açò, vaig fer investigar sobre aquells que havien enderrocat les cases
d’alguns prohoms de València, segons que s’ha dit, i vaig condemnar i castigar aquells
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en cent mil sous. Quan vaig voler actuar contra alguns d’aquella ciutat, que per aquella
raó que he dit havien merescut pena corporal, m’arribà la notícia que l’alcaid Abrafim
s’havia alçat i havia reconstruït un castell que jo havia enderrocat ja feia temps, el qual
es diu Serra de Finestrat.
Jo, oït açò, deixats aquells afers que tenia en València, vaig voler acudir a
aquella part on era el castell. Quan vaig ser en Alzira, m’arribà la notícia que els
sarraïns de Tous s’havien sublevat al castell i de seguit els vaig enviar missatge que em
lliuressen el castell. Ells em van respondre que els donàs deu dies i, passat aquell temps,
que me’l lliurarien, la qual cosa no volgueren fer, sinó que es van fortificar, perquè
corria la fama que una companyia de genets els venia en ajuda; i jo, sabent la seua
intenció, me’n vaig anar envers Xàtiva.
Estant en Xàtiva m’arribà notícia d’aquells cavallers genets que havien entrat en
la terra, i jo vaig pensar d’enviar fins a quaranta hòmens a cavall a establir la vila
d’Alcoi, i d’enviar forces al castell de Cocentaina, per on aquells genets devien passar.
Quan foren vinguts fins a dos-cents cinquanta cavallers d’aquells genets a Alcoi,
per combatre, prengueren aquí, al combatre, gran mal, i encara hi perderen el seu cap,
de nom Al-Azraq, el qual una altra vegada s’havia alçat amb alguns castells del Regne,
els quals va haver d’abandonar, havent ell d’eixir de tota la terra per sempre.
Després, aquells quaranta hòmens a cavall, sense posar-se d’acord els uns amb
els altres, vulgueren encalçar els genets i caigueren en l’emboscada que els havien parat
aquells genets, i foren la major part d’aquells cristians morts o presos.
Els moros de la terra, oït açò que era esdevingut als cristians, i per l’esforç i el
consell dels genets, pensaren en combatre alguns castells, els quals jo no havia establit
perquè no tenia notícia que ells tal intenció tinguessen, que contra mi, que era el seu
senyor, s’alçassen; i segons el seu esforç i el poder que tenien, en prenguessen una part.
I jo, vista la intenció que aquells traïdors tenien contra mi, vaig cridar els meus
ric-hòmens i els meus cavallers, dels quals vingueren en Garcia Ortís i el mestre del
Temple els primers de tots; i quan foren en València, vingueren fins a mil hòmens a
cavall i aconseguiren aquells hòmens de peu i els desbarataren tots, i en mataren fins a
dos-cents cinquanta, sense cap pèrdua, que no hi tingueren, exceptat cinc cavalls i un
escuder.
Fragments de La guerra d’Al-Azraq, adaptació del Llibre dels Fets de Jaume I, a càrrec
de Víctor Labrado. València (2005)
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