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1. Introducció  

 

La proposta didàctica que mostrarem al següent treball s’anomena El Valor de les 

rondalles. Aquesta proposta de ruta literària va destinada als alumnes de primer d’ESO, per 

tant per al primer cicle de l’educació secundària. 

Aquesta proposta va sorgir pel que fet dues de les components del grup eren de la Vall 

d’Albaida i ens va interessar molt el tema de treballar les rondalles, ja que ens era un tema 

molt proper. A més, la tercera component del grup que era de Catalunya també es va veure 

captivada pel tema i pel fet de descobrir nous paratges. Així mateix, vàrem pensar que podria 

ser un bon tema per als alumnes de primer d’ESO i que a més havia de ser d’un institut 

proper per a fer molt més dinàmica l’activitat, i així va sorgir la idea que Xàtiva era un bon 

lloc de provinença; d’altra banda, vàrem triar l’IES Dr. Lluís Simarro perquè teníem molt clar 

que volíem treballar amb un institut públic. 

Així doncs, a la proposta de ruta literària que es desenvolupa a les pàgines següents 

observarem que en la majoria d’activitats que es realitzen (incloses les menjades i els 

desplaçaments) se li correspondrà una altra activitat de la ruta literària, per a d’aquesta 

manera poder portar totes les accions de la ruta ben planificades durant els dos dies i una nit 

que dura. 

La ruta literària El Valor de les rondalles inclou rondalles d’Enric Valor, concretament 

les tres següents: El rei Astoret, Abella i l’Esclafamuntanyes; aquesta última es treballarà amb 

una adaptació. Així, s’intentarà donar tant a l’escriptor com als paratges la importància que 

els correspon. Així doncs, la relació amb les poblacions que visitarem és la següent: 

 

- Per al rei Astoret es visitarà Agullent, ja que Margarida Blanca, un dels 

principals personatges de la rondalla viu allí,i per tant, la major part de l’acció 

succeeix aquesta població. A més, la visita a Ontinyent també està relacionada amb 

Margarida Blanca, ja que els seus pares solien anar al mercat d’Ontinyent a vendre 

aviram. 

- L’esclafamuntanyes: la situació clau d’aquesta rondalla és Bucària, que com 

bé sabem aquest regne és Bocairent i el seu castell s’inspira en un casalot del segle 

XVI i XVII que era l’ajuntament i se situava en la Plaça major. 
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- Abella: en aquesta rondalla es cita Banyeres de Mariola directament com a 

epicentre de l’acció. Un exemple d’aquesta referència seria el mateix començament: 

“Això va anar i era un matrimoni que vivien a l’enlairada vila de Banyeres, en la serra 

de Mariola.” 
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2. Marc teòric 

 

 L’autor: Enric Valor 

Enric Valor i Vives neix a Castalla, comarca de l'Alcoià, el 22 d'agost de 1911, en el si 

d'una família de la petita aristocràcia rural. Estudia professorat mercantil a l'Escola de 

Comerç d'Alacant i la seva primera feina és en un centre de producció sabatera a Castalla. 

Després viatja a Mallorca, on organitza la Secció Jurídica Nacional de Fabricants de Sabates. 

Simultàniament estudia llengua i literatura catalanes de manera pràcticament autodidacta. 

Als dinou anys comença a col·laborar a la revista satírica El Tio Cuc, des d'on impulsa 

l'adopció de l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans. A Alacant, en proclamar-se la 

República, intensifica la tasca com a periodista, escriptor i activista polític. Funda 

l'Agrupació Regionalista Alacantina, de caràcter nacionalista, i fa de locutor a l'espai 

radiofònic d'aquesta agrupació. Al mateix temps col·labora regularment en la premsa 

nacionalista valenciana, com El Camí, El País Valencià i La República de les Lletres. 

Durant anys, Enric Valor es dedica pacientment a recopilar rondalles de la tradició oral 

a les zones rurals de tot el País Valencià, i reuneix un corpus de trenta-sis rondalles de gran 

valor folklòric i narratiu. A més de la tasca compiladora, amb aquestes rondalles crea un món 

literari propi, amb el triple objectiu de reforçar-les de contingut valencià, de posar en joc un 

llenguatge expressiu i de convertir-les en peces literàries. Segons les seves pròpies paraules: 

  

"L'arreplega de les rondalles literaturitzades i publicades per mi, va ser molt 

treballosa. Es tractava ja d'un treball a cosa feta, emprés després de la Guerra 

d'Espanya, quan s'havien perdut molts costums, es degradava l'idioma i es perdia la 

memòria de moltes coses nostrades. Era necessari i indispensable interessar i 

interrogar persones generalment més velles que no jo, que haguessen abastat 

plenament aquell món de la darreria del segle passat i la primeria del present. Els 

contactes van ser molt diversos; la recerca molt fortuïta i desordenada. Un treball 

d'anys i de paciència". 
1
 

  

Com a gramàtic, des de molt jove col·labora amb l'aportació de materials lèxics del 

valencià meridional per a la realització del Diccionari Català-Valencià-Balear, dirigit en 

                                                
1 http://www.escriptors.cat/autors/valore/ [5-1-2016] 

 

http://www.escriptors.cat/autors/valore/
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aquell moment per Francesc de Borja Moll. També és el principal difusor de l'ortografia 

fabriana i defensor de les normes de l'Institut d'Estudis Catalans al País Valencià durant el 

franquisme, adaptant-les a la modalitat valenciana seguint el que Sanchis Guarner anomenava 

"policentrisme convergent". Títols com Curso de lengua valenciana (1966), Millorem el 

llenguatge (1971), Curs mitjà de gramàtica catalana, referida especialment al País Valencià 

(1977) i La flexió verbal (1983), entre d'altres, han estat d'una gran importància per a 

l'ensenyament i la difusió de la llengua pròpia del País Valencià. 

Després de la guerra participa activament en les tertúlies clandestines que van preparant 

l'ambient per al redreçament lingüístic i cultural del país, però entre el 1966 i el 1968 és 

enviat a la presó com a conseqüència de les seves activitats antifeixistes. Un cop lliure 

participa en la fundació de Gorg, la primera revista valenciana en català de la Dictadura, que 

només es publica durant tres anys per culpa de la censura, un projecte que reinicia el 1973 

amb la fundació de la revista Els Quaderns Gorg, que existeix només fins l'any següent. 

Mentrestant continua escrivint articles de tema catalanista i lliçons de gramàtica normativa 

als diaris d'Alacant i València. 

Enric Valor debuta com a novel·lista amb L'ambició d'Aleix, on narra els sentiments 

amorosos d'un jove durant la dècada de 1920 en una zona rural de les comarques del sud. 

Aquesta novel·la, escrita pels volts de 1950, és censurada i apareix amb retalls l'any 1960. 

Dues dècades després, el 1980, inicia el seu projecte més ambiciós com a novel·lista, la 

trilogia "Cicle de Cassana", formada per Sense la terra promesa (1980), Temps de batuda 

(1983) i Enllà de l'horitzó (1991), on recrea el panorama social i el context històric de la 

societat rural valenciana del primer terç de segle XX. La narrativa valoriana desplega un lèxic 

precís, meticulós i ric, ple de girs, modismes i proverbis; i és hereva, en certa manera, del 

realisme regionalista del segle XIX. 

Amb l'arribada de la democràcia, comença el reconeixement públic com a autor clàssic 

de les lletres catalanes i autoritat gramatical indiscutible. Enric Valor és nomenat membre de 

l'Institut de Filologia Valenciana des de la seva fundació (1978), i de la Secció Filològica de 

l'Institut d'Estudis Catalans des del 1986. És membre del Consell Assessor de l'Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana (1987) i Soci d'Honor i Vicepresident pel País 

Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. La Diputació de València li 

concedeix el Premi Sanchis Guarner (1983) i l'Ajuntament de València el Premi de les Lletres 

Valencianes (1985). L'any 1987 rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La Diputació 

d'Alacant convoca un premi de novel·la que porta el nom de l'autor i Edicions del Bullent un 

premi de narrativa juvenil. A partir del 1990 els homenatges empesos tant pel moviment de 
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les Escoles Valencianes com, al principi, per la Generalitat Valenciana i molts ajuntaments, 

se succeeixen arreu. Com a conseqüència d'això, moltes places, carrers i escoles del País 

Valencià duen el nom d'Enric Valor. El 1993, la Generalitat de Catalunya li concedeix la 

Creu de Sant Jordi i és investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de València; també 

ho és per la Universitat de les Illes Balears (1998), per la Universitat Jaume I de Castelló 

(1999), per la d'Alacant (1999) i per la Politècnica de València (1999), entre moltes altres 

distincions honorífiques. Diverses institucions van dur a terme la iniciativa de proposar-lo per 

al Premi Nobel de Literatura. 

Uns mesos abans de morir, en el discurs pronunciat durant la investidura com a Doctor 

Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València, Enric Valor diu: 

  

"Davant de tot açò, cal dir que tots els valencians estem moralment obligats a 

contribuir a l'ús, el conreu, el respecte i la difusió del valencià, el nostre català; i 

encara que els estudis d'altres llengües puga enriquir-nos, no podem consentir la 

destrucció cultural i espiritual del nostre poble per mitjà de la implantació totalitària 

d'un altre idioma. Com bé deia el meu amic Sanchis Guarner, la pèrdua de l'idioma 

propi significa la mort cultural d’una pàtria". 

  

Va morir a València el 13 de gener del 2000 deixant una obra lingüística i literària de 

gran vàlua i una trajectòria cívica de compromís amb la llengua i el país exemplar i 

irrepetible. 

 

 La rondalla 

 

Una rondalla és una narració breu de caràcter popular, que prové de la tradició oral. 

Combina elements de fantasia, de llegenda i reals, els personatges no tenen cap referent 

històric determinat i l’espai i el temps són imaginaris i molt llunyans. La trama sol ser molt 

senzilla amb situacions i personatges comuns a tots els pobles i cultures. S’han anat passant 

de boca orella a través de la tradició amb una intenció d’entretenir-se a la vora del foc i se’ls 

hi donava un sentit moralitzador. 

Les rondalles no són exclusives del patrimoni d’un territori, després de fer recerca per 

molts indrets, s’han trobat coincidències argumentals entre rondalles de diferents indrets 

geogràfics, que provenen de moments històrics diferents. Actualment, les llegendes urbanes 

que corren per alguns pobles i ciutats són la continuació de la rondallística popular. 



8 

Amb el Romanticisme del segle XIX, sorgeix una voluntat arreu d’Europa per 

interessar-se en els signes d’identitat nacional: la llengua, la literatura, totes les 

manifestacions culturals pròpies. Per aquest motiu, durant el segle XIX sorgeixen diferents 

projectes per aplegar el fons rondallístic de cada país. Un exemple de tot això és l’obra dels 

Germans Grimm, a Alemanya; a València cal esmentar l’obra d’Enric Valor, que va realitzar 

una gran tasca en la recollida de rondalles valencianes de tradició oral. 

Les rondalles es classifiquen en 3 tipus diferenciats, segons el tema que tracten i els 

personatges que presenten: 

- Rondalles meravelloses: Els personatges que hi intervenen són éssers humans 

dotats de facultats sobrenaturals i objectes posseïts de virtuts màgiques. 

- Rondalles d’animals: Els personatges són animals personificats, la clau 

conflictiva d’aquest tipus de rondalla sol ser la fam. 

- Rondalles de costums: Els personatges reflecteixen els models de vida de la 

societat agrària, es comporten de manera humana i resolen conflictes plantejats sense 

ajuda meravellosa. 

Totes les rondalles es caracteritzen per una estructura fixa i un tipus de personatges, que 

poden aparèixer o no. 

La trama de la rondalla és la següent: 

- Situació inicial: es presenta la circumstància inicial i els protagonistes. 

- Plantejament del conflicte, que el protagonista haurà de resoldre. 

- Desenvolupament de l’acció. 

- Desenllaç o resolució del conflicte. 

- Situació final o retorn a la normalitat, després d’haver resolt el conflicte. 

Juntament amb l’estructura, apareixen els personatges que contribueixen a desenvolupar 

l’acció, aquests apareixen  o no segons el tipus de rondalla. Aquests prototips de personatges 

són els següents: 

- Heroi: És el protagonista del relat. Reacciona davant de les exigències del 

donant per poder disposar dels objectes màgics. Es casa amb la princesa, símbol de 

victòria, i això el converteix en un personatge madur i poderós. 

- Donant de l’objecte màgic: És el més habitual en les rondalles meravelloses. 

S’encarrega de transmetre l’objecte màgic a l’heroi. 

- Fals heroi: Sembla ser l’heroi autèntic, però amb les exigències de la princesa 

acaba deixant pas a l’heroi vertader. 
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- Agressor: És l’antagonista del relat. Participa en el combat i s’enfronta a 

l’heroi. És el perdedor al final de la rondalla. 

- Víctima: És la persona qui rescata l’heroi, de vegades és la princesa, però no 

ha de ser sempre així. 

- Auxiliar de l’heroi: Ajuda a l’heroi a resoldre el conflicte, en les rondalles 

meravelloses té un caràcter màgic i sobrenatural. 

- Princesa: Exigeix sempre les tasques més difícils i arriscades, que serveixen 

per desemmascarar el fals heroi i que es descobreixi qui és l’heroi vertader. S’acaba 

casant amb l’heroi. 

Una altra de les característiques que es repeteixen en les rondalles són les fórmules 

d’obertura i tancament que utilitza el narrador. 

En són exemples d’obertura: 

"Hi havia una vegada..." 

"Vet aquí en aquell temps que les bèsties parlaven i les persones callaven..." 

I de tancament: 

"Catacric, catacrac, catacrac, catacric, conte contat, conte finit." 

"Una reina tenia tres filles una mandarina una tarongina una melmelada i aquesta història s'ha 

acabada." 

 

 Pobles on es desenvoluparà la ruta literària. 
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Ontinyent: 

Situació geogràfica 

Capital de la comarca de la Vall d'Albaida d'uns 37.000 habitants (segons estipulacions 

actuals la població ha augmentat fins als 41.000 habitants a causa de la immigració provinent 

de països del nord d'Àfrica, l'Europa de l'est i l'Amèrica llatina), situada al sud de la província 

de València a uns 85 Km de la capital (València), a uns 88 d'Alacant i que delimita amb els 

termes de Bocairent (València) al sud-est, Agullent (València) a l'est, Aielo de Malferit 

(València) al nord-est, Moixent i Vallada (València) al nord, Fontanars dels Alforins i 

Banyeres de Mariola (València / Alacant) al sud-oest i Alfafara (Alacant) al sud. 

Agullent: 

Agullent és un municipi del País Valencià situat en la comarca de la Vall d’Albaida. Té 

al voltant d’uns 2300 habitants i  està situat al peu de la serra que dóna el seu nom. El terme 

és ric en paratges naturals gràcies, principalment, a la Serra d'Agullent, amb exemples 

destacats com són la Font Jordana, el Camí del Calvari, la Ermiteta Vella de Sant Vicent 

Ferrer o l'actual Ermita , el Fornet de la Neu, la Font de la Maciana. 

Bocairent: 

Bocairent és un municipi del País Valencià situat en l’extrem sud de la província de 

València, en la comarca de la Vall d’Albaida. Conta d’uns 4.516 habitants. 

Es troba a 660 m. d'altitud. Entre les muntanyes que la rodegen, podem trobar altituds 

que oscil·len entre els 730 m. de l'Alt del Sant Crist i els 956 m. de L'alt de Sant Jaume fins a 

la màxima de 1100 m de la Torreta de Mariola. L'escassa amplària de la vall, entre 3 i 4 Km., 

els forts pendents de les serres que el limiten i l'abundant vegetació, li conferixen una bella 

fisonomia. 

Banyeres de Mariola: 

Banyeres de Mariola és un municipi de l’interior d’Alacant, el més alt, ubicat dins de la 

comarca de l’Alcoià.   

Ens trobem en els voltants del Parc Natural de la Serra de Mariola, coneguda per la seua 

varietat d’herbes aromàtiques i medicinals, així com per les nombroses fonts. L’entorn 

natural que ens envolta permet al visitant la realització de diferents recorreguts i també 

conèixer més a fons tota la riquesa paisatgística d’aquesta zona. 

A més, el patrimoni amb el qual contem és molt ric i variat, amb una gran tradició 

industrial, i com s'observa en els diferents museus hi ha diverses indústries que han tingut 

gran repercussió en el creixement de la població. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
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No podem deixar de costat el Castell que marca el perfil de la vila, és l'exponent d'altres 

èpoques i alberga el museu fester. Tots aquests factors fan que la visita pels carrers de 

Banyeres de Mariola siga única. 
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3. Objectius 

3.1. Objectius generals 

 

RUTA LITERÀRIA  

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 (al final de la ruta literària, l’alumnat ha de ser més competent 

per a) 

Competències 

generals* 

1. Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat. 

  

[CCLI] [SIEE] 

[CSC] 

2. Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l’ajuda del 

professor, textos breus de l’àmbit acadèmic i social, especialment 

de tipologia textual narrativa i descriptiva, utilitzant les estratègies 

d’expressió oral i els elements verbals adequats a la situació 

comunicativa. 

  

[CAA] [CCLI] 

[CSC] [SIEE] 

3. Interpretar textos escrits en suports diversos, de l’àmbit 

personal, acadèmic i social, de tipologies diverses (especialment 

narratius i descriptius; instructius i expositius breus a través de 

l’anàlisi dels elements formals i de contingut, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora. 

  

[CCLI] [CAA] 

[CSC] 

4. Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, 

correcció ortogràfica, gramatical i lèxica del nivell educatiu, textos 

de l’àmbit acadèmic i social. 

  

[CCLI] [CAA] 

[CSC] [SIEE] 

5. Resumir textos orals i escrits narratius i descriptius, 

seleccionant les informacions essencials, generalitzant 

informacions relacionades amb la finalitat d’informar del 

contingut dels textos a altres persones. 

  

[CCLI] [CAA] 

6. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball 

individual o col·lectiu, amb l’ajuda de guies i models i la direcció 

del professorat. 

  

[CCLI] [CAA] 

[SIEE] 

  

7. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius 

sobre obres literàries o sobre temes socials o culturals, buscant i 

seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada. 

  

[CD] [CAA] 

[SIEE] 

8. Realitzar lectures d’obres literàries, en silenci, en veu alta o 

participant en dramatitzacions de textos adequats al nivell 

  

[CCLI] [SIEE] 
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educatiu, aplicant, en el seu cas, tècniques expressives i teatrals. [CEC] 

9. Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris, 

seleccionats al voltant d’un tema o autor, com a model 

d’aproximació a la literatura, identificant les característiques del 

gènere. 

  

  

  

[SIEE] [CEC] 

  

  

 

 

 
 

 

3.2. Objectius específics  

 

Tot seguit es detallen  objectius específics que pretén assolir aquesta ruta literària. 

Malgrat que algunes activitats els podrien transcendir, els objectius que es presenten 

gaudeixen alhora de certa amplitud, per concretar-se en distints aspectes, i de l’especificitat 

de treballar uns aspectes determinats que giren entorn d’Enric Valor. 

  

1. Conéixer els aspectes més destacats de la vida i obra d’Enric Valor. 

2. Aprendre a escoltar activament. 

3. Conéixer referents de la cultura pròpia. 

4. Conéixer les principals característiques de la rondalla com a gènere literari. 

5. Familiaritzar-se amb algunes de les rondalles de l’autor a través de diferents mitjans: la 

lectura i la dramatització. 

6. Millorar les habilitats socials dels alumnes i la capacitat de treballar en grup. 

7. Llegir i comentar en veu alta relats breus, elaborats pel alumnes, tot reconeixent la funció i 

les característiques de les narracions orals. 

8. Treballar i potenciar l’oralitat. 

9. Potenciar el gust i el gaudi per la literatura a través de diversos fragments adequats al nivel 

dels alumnes. 

10. Potenciar la creativitat literària i la producció escrita amb l’elaboració d’una rondalla 

pròpia. 

11. Reconéixer i utilitzar tècniques dels textos narratius i descriptius 

12. Utilitzar recursos audiovisual 
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4. Continguts 

 

Els continguts que es pretenen treballar durant la ruta literària proposada són els 

marcats pel currículum de secundària per al primer curs vigent aquest curs 2015-2016 per a 

aquesta etapa educativa. Aquests continguts es treballaran a partir de tres rondalles d’Enric 

Valor relacionant-les amb la vida i obra de l’autor i la situació toponímica de cada una d’elles 

per tal de conèixer el panorama geogràfic del País Valencià. 

  

RUTA LITERÀRIA 

CONTINGUTS DIDÀCTICS 

Bloc 1: Parlar i escoltar 

●   Gèneres dialogats de la comunicació oral. Diferències entre oralitat i escriptura. 

●  Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

● Assumpció de distints rols en equips de treball. 

● Aplicació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral 

(adequació, coherència, cohesió i correcció) 

● Característiques dels textos orals narratius. 

● Escolta activa, comprensió, interpretació i anàlisi de textos orals i audiov 

● Anàlisi de la informació no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacte 

físic, etc.) i paralingüística (la dicció, l’accentuació, el ritme i el to de veu). 

● Utilització de les estratègies de comprensió oral en els textos narratius i 

descriptius: activació de coneixements previs, anticipació; manteniment de 

l’atenció, confirmació o rebuig d’hipòtesis; resolució de problemes de comprensió 

lèxica; reformulació, extracció i selecció d’informacions concretes presents en el 

text, etc. 

● Aplicació dels coneixements de la tipologia i de les propietats textuals en la 

producció oral de textos narratius i descriptius. 

Bloc 2: Llegir i escriure 

● Característiques bàsiques dels textos narratius i descriptius: funció comunicativa, 

estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals, gèneres. 

● Busca, localització i extracció d’informació en diferents tipus de textos i fonts 

documentals i no documentals, amb l’ajuda de guies, dels companys i del 

professorat. 

● Emmagatzematge de la informació digital.  

● Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius. 

● Utilització guiada de les TIC en totes les fases del procés d’elaboració d’un 

projecte: localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i emmagatzemar la informació; 

crear textos escrits o audiovisuals; presentar el treball. 

●  Construcció d’un producte o meta col·lectiu, compartint informació i recursos. 
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Bloc 3: Coneixement de la llengua 

● Anàlisi de la coherència textual: identificació d’idees principals i secundàries i 

organització del contingut, en funció de la intenció comunicativa. 

Bloc 4: Educació literària 

● Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, 

com a base per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 

●  Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu. 

●  La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions. 

● Anàlisi senzilla de textos: localització guiada del text en el seu context social, 

cultural, històric i literari; anàlisi senzilla del contingut de l’obra o text (tema, 

tòpics, argument, personatges, estructura, formes i llenguatge literari i intenció de 

l’autor). 

 

 

 4.1. Competències bàsiques 

De les sis competències bàsiques que s’han d’assolir en finalitzar l’Educació Secundària 

Obligatòria, durant la seqüència literària se’n treballen cinc. Per tant, en la Ruta literària per 

Agullent, Ontinyent, Bocairent i Banyeres de Mariola hi podem trobar reflectides la 

competència comunicativa, lingüística i audiovisual, la competència artística i cultural, la 

competència d’aprendre a aprendre, la competència en l’autonomia i la iniciativa personal i, 

per últim, la  competència social i ciutadana. 
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5. Temporalització  

La proposta didàctica que presentem està pensada per dur-se a terme durant quatre 

sessions de classe i dos dies, aproximadament, tenint en compte que passen un nit fora. 

Aquesta temporització sempre dependrà del ritme dels alumnes que les sessions s’allarguen o 

s’acurten. 

Començant per les activitats que es faran a l’aula, hi ha quatre activitats prèvies a la lectura 

de les tres rondalles, que es preveuen fer-se en dues sessions d’una hora. Evidentment, les 

activitats durant la lectura són les que tenen més durada, ja que la ruta literària consta de 

diferents parades de lectura en cada poble ambientades en els llocs que estan narrades les 

rondalles d’Enric Valor. Tot i així, l’activitat de lectura es tracta de llegir una part de la 

rondalla per grup correctament i d’una forma original, per això crec que la lectura de cada 

una de les rondalles ocuparà un espai temporal de tres hores, a més de l’activitat de la nit que 

es podria allargar a unes dues hores, segons la participació  i motivació dels alumnes.  

proposades durant la lectura de rondalles es duran a terme als pobles on succeeixen les 

rondalles, on hi seran dos dies i hi faran nit. Per últim, les activitats d’avaluació es faran en 

dues sessions d’una hora a l’aula per concloure la seqüència didàctica i l’avaluació.     
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6. Característiques de la proposta i plantejament metodològic 

  

6.1. El desenvolupament de la proposta 

  

La proposta d’aquesta ruta literària està pensada per a tractar tres de les Rondalles 

d’Enric Valor que ocorren a la Vall d’Albaida, en concret són El rei Astoret, 

l’Esclafamuntanyes i Abella. Cal remarcar que pel que fa a l’Esclafamuntanyes es tractaria 

d’una adaptació, ja que considerem que te una elevada dificultat per a uns alumnes de 1r de 

l’ESO. 

Així doncs, durant la ruta visitarem quatre poblacions de la Vall d’Albaida, ja que és on 

estan ambientades aquestes rondalles. Pel que fa al Rei Astoret visitaríem en primer lloc la 

població d’Agullent i en segon lloc Ontinyent; per a l’Esclafamuntanyes visitarem Bocairent; 

i finalment, per a Abella visitarem Banyeres de Mariola. Tanmateix, pensem que són massa 

poblacions a visitar detingudament en un dia, per tant la ruta literària es realitzarà durant dos 

dies, i a més, la nit que passaran els alumnes fora de casa dormiran al càmping de la serra 

Mariola en plena natura, on també tindrà lloc una de les activitats. 

  

6.2. Marc metodològic 

  

Abans de realitzar la ruta literària hem definit els principis metodològics que anem a fer 

servir. Així doncs, el mètode que creguem que millor s’adapta a allò que volem aconseguir és 

l’enfocament inductiu, ja que parteix dels coneixements previs dels alumnes i a partir 

d’aquests construiran nous coneixements; tenim ben clar que no volem alumnes passius sinó 

que mitjançant, en aquest cas, la visita de diferents poblacions aprenguen sobre les rondalles, 

concretamet sobre 3 d’elles, i el seu autor Enric Valor. 

Així mateix, creguem que és molt interessant que els alumnes interactuen entre ells i 

realitzen el treball cooperatiu. Per eixe motiu, l’alumnat que participe en la ruta literària 

treballarà en grups reduïts, amb el grup classe i també individualment. 

La ruta literària que desenvolupem és molt interessant per als alumnes de la secundaria, 

sobretot per al primer cicle, ja que descobreixen les rondalles i sobretot poden identificar els 

espais que han imaginat amb pobles reals i a més, se n’adonen que estan molt prop d’ells. 

Aquesta proposta didàctica ha resultat un principi important d’innovació, ja que no és la 

típica classe magistral del professor cap a l’alumne, sinó que l’alumne ix fora del centre i 
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visita tot allò que abans ha sigut explicat a classe. Així doncs, també reivindica el lloc que li 

correspon a la llengua catalana dins del treball que realitzen els alumnes de primer d’ESO. 

Cal destacar que aquesta ruta literària també pretén despertar l’esperit creatiu  i 

investigador de l’alumnat, ja que hauran de buscar rondalles d’altres poblacions o també 

tindran la possibilitat de creació de la seua propia rondalla.  

D’altra banda, aquesta ruta literària parteix dels objectius i continguts del currículum de 

la LOMQE, concretament de l’assignatura de primer d’ESO. 

Pel que fa a les sessions, la ruta literària es realitzarà en dos dies i es farà nit fora. Aixó 

ho explicarem detalladament al punt 4.3. 

  

6.3 Organització minutada de la ruta literària 

  

 

DIA 1 

 

   

HORARI ACTIVITAT RUTA LITERÀRIA 

8:30-9:00 Eixida des de Xàtiva cap a 

Agullent 

  

9- 9:10 Arribada a Agullent i 

realització de fotografies 

Fotografies per a emplenar 

el blogg 

9:10-9:40 Visita al carrer on va viure 

Enric Valor i temps perquè el 

Grup 1 es prepare per a la 

dramatització 

Preparació de la 

dramatització per part del 

Grup 1.  

9:40- 10:40  

Arribada al castell de la Bruixa 

Margarida (ermita) 

Lectura i dramatització del 

Grup 1 de la primera part 

del Rei Astoret 

 

10:40-10:55 Desplaçament d’Agullent a 

Ontinyent 

  

10:55-11:15 Esmorzar   

11:15-12:15 Visita a la plaça del mercat 

 

Lectura i dramatització del 

Grup 1  de la segona part 

del Rei 
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Astoret 

 

 

12:15-12:30 

 

Realització de fotos per al 

blogg 

 

Fotos per al blog  

12:30-13:00 Desplaçament des d’Ontinyent 

cap al càmping de la serra de 

Mariola. 

  

13:00-13:30 Descans 

 

 

  

13:30-14:30 Dinar 

 

  

14:30-16:00 Descans 

 

  

16:00-17:30 Muntada de les tendes de 

campanya per a la nit 

  

17:30- 18:15 Berenar   

18:15-20:15 Preparació per grups de 

l’escenificació de les històries, 

contes i rondalles que es 

contaran després de sopar. 

Els alumnes elaboraran els 

materials que necessitaran 

per a la posterior 

escenificació de les 

rondalles elaborades a 

classe  

20:30-21:15 Descans 

 

  

21:15- 22:00 Sopar 

 

 

  

22:00- 00:00 Localització al voltant d’una 

foguera o a falta d’aquesta en 

un cercle 

Els alumnes llegiran 

històries elaborades abans 

a l’aula. 
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DIA 2 

 

 

HORARI ACTIVITAT RUTA LITERÀRIA 

9:00-9:30 Esmorzar 

 

  

9:30-9:40 Desplaçament des del càmping 

fins a Bocairent 

 

  

9:40-10:00 Preparació del Grup 2 per a la 

dramatització 

El Grup 2 es prepara per 

a dramatitzar 

l’Esclafamuntanyes 

10:00-12:00 Visita al voltant dels carrers de 

“La ruta màgica” de Bocairent 

Lectura i dramatització 

del Grup 2  per fragments 

de l’Esclafamuntanyes 

12:00-13:15 

 

 

Visita a les covetes dels moros 

amb un guia i realització de 

fotos per al blogg 

 

Escoltar la història de les 

covetes dels moros i fotos 

per al blogg 

13:15-14:30 Dinar a Bocairent   

14:30-15:30 Preparació del Grup 3 per a la 

dramatització 

 

El Grup 3 es prepara per 

a dramatitzar Abella. 

15:30-15:45 Desplaçament des de Bocairent 

cap a Banyeres de Mariola 

 

  

15:45-17:45 Visita al castell de Banyeres de 

Mariola 

 

Lectura i dramatització 

per part del Grup 3 

d’Abella 

17:45-18:00 Realització de fotografies 

 

Fotografies per al blogg 

18:00-19:00 Tornada des de Banyeres de 

Mariola cap a Xàtiva 
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7. Ruta literària de les Rondalles d’Enric Valor  

 

Taula d’activitats 

 

  TAULA D’ACTIVITATS     

Activitats Organització Recursos Temps Objectius 

AP1 Introducció de 

l’autor: Enric Valor 

 

 Grup classe/ 

Individual 

 Recursos 

audiovisuals i 

recursos per 

escriure  

 

50 minuts  1,2 i 3 

AP2 Introducció a la 

rondalla 

 

 Grup classe / 

Individual  

 Recursos per 

escriure, text de la 

rondalla, recursos 

audiovisuals 

 

 40 minuts  2, 3, 4, 5 i 9 

AP3 Presentació de 

les rondalles: Abella, 

El rei Astoret i  

L’Esclafamuntanyes. 

 Grup classe  Rescursos per a 

escriure i recursos 

audovisuals. 

 50 min  3,4,5 i 9  

AP4 Buscar rondalles  Individual   Recursos per 

escriure 

 15 minuts  3 i 10  

AR5 Lectura  i 

dramatització de la 

rondalla El rei 

Astoret 

(Agullent/Ontinyent) 

 Grups  Recursos oralitat i 

materials per a la 

representació 

 120 minuts   2, 3,4, 5, 6, 

7,8 i 10 

AR6 Lectura i 

dramatització de les 

rondalles que han 

recollit els alumnes. 

 Grups  Recursos oralitat i 

materials per a la 

representació 

 

 120 minuts 2, 3, 6, 7, 8 i 

10 

AR7 Lectura i 

drmatització de 

l’Esclafamuntanyes 

(Bocairent) 

 

 Grups  Recursos oralitat i 

materials per a la 

representació 

 

 120minuts 2, 3,4, 5, 6, 

7,8 i 10 
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AR8 Lectura i 

dramatització Abella 

(Banyeres) 

 Grups  Recursos oralitat i 

materials per a la 

representació 

 

 120 minuts 2, 3,4, 5, 6, 

7,8 i 10 

AR9 Recopilació de 

fotografies dels 

escenaris de les 

rondalles 

 

 

 Individual  Material fotogràfic 

i materials 

audiovisuals 

 Durant tota 

la ruta 

literària 

 12 

AA10 Elaboració 

d’un blog  

 Individual  Materials 

audiovisuals i text 

 40 minuts  10 i 12 

AA11 Rúbrica 

d’avaluació 

 

 Individual  Rúbrica  10 minuts  2 i 6 

 

 

 

I. Activitats prèvies  

 

● AP1:  Introducció a l’autor: Aquesta activitat consisteix en presentar a l’alumnat 

l’autor de les rondalles que es treballarà al llarg de la ruta literària que serà Enric 

Valor. Es projectarà un vídeo-documental sobre l’autor. La finalitat de l’activitat és 

aconseguir que els alumnes coneguen un dels autors valencians més destacats. 

«Enric Valor. El valor de les paraules» (Canal 9, 2011) 

(https://www.youtube.com/watch?v=CFzqbUMv3jk) 

 

Una vegada projectat el documental als alumnes, es proposarà una activitat en la qual 

hauran de seleccionar una foto de l’autor i apegar-la a la llibreta de treball i acostar-se a la 

seua vida i obra realitzant com una espècie de fitxa de l’autor on responguen les següents 

preguntes a partir de la informació que es done a classe i a partir de la que ells busquen a 

Internet amb l’ajuda del professor. 

-        Qui va ser Enric Valor? 

-        On va nàixer? 

-        Professions al llarg de la seua vida. 

-        Llocs geogràfics on estan inspirades les seues rondalles. 
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● AP2:   Introducció a la rondalla:  

Aquesta activitat consisteix en presentar la rondalla, els tipus que hi ha, les parts que la 

componen i els personatges que hi solen apareixer, relacionant-ho amb una altra rondalla. A 

més a més, és una activitat que serveix per concienciar als alumnes de la importància de la 

rondallística en la cultura valenciana i l’art de transmetre la rondalla, per a què ho apliquen 

durant la ruta literària.  

Un cop introduït l’autor i recopilador de les rondalles, es faran preguntes generals sobre 

la rondalla als alumnes. 

- Què és una rondalla? En coneixeu alguna? 

- Tenen una forma especial de ser contades? 

A continuació, es complementarà la informació sobre la rondalla i es presentarà un 

exemple de com es conta una rondalla, amb un vídeo d’una dramatització amb titelles de la 

rondalla La princesa i la mel. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmX01ONO0nM 

S’explicarà els tres tipus de rondalles que hi ha: Meravelloses, d’animals i de costums; 

amb les característiques pròpies de cada una d’elles. Es preguntarà de quin tipus creuen que 

és la rondalla de La princesa i la mel. 

Després, s’explicarà els set personatges prototípics de les rondalles, i s’intentarà 

distingir-ne algun a partir del vídeo. 

A continuació, s’explicarà la teoria de les parts d’una rondalla i es compararà amb les 

del conte ( plantejament, nus i desenllaç). 

Es repartiran les rondalles d’El rei Astoret (Annex 1), Abella (Annesx 2) i 

L’Esclafamuntanyes (Annex 3)  i es demanarà que es llegeixen a casa i que es pinte cada una 

de les set parts de la rondalla amb un color diferent. El proper dia es comentaria la divisió i 

cada alumne llegirà una part de la rondalla de forma teatralitzada, d’aquesta manera, els 

alumnes s’aniran familiaritzan amb la rondalla i el fet de llegir-la de forma adequada.  

 

● AP3: Presentació  i treball a classe de les rondalles: El rei Astoret, Abella i 

Esclafamuntanyes (adaptació). 

  

Les Rondalles que tractarem a classe seran El rei Astoret, Abella i l’Esclafamuntanyes. 

Per a poder aprofundir en aquestes rondalles els alumnes realitzaran les següents 

activitats després de la lectura. 

 

1. Realitza una descripció del personatge del rei Astoret, si cal pots ajudar-te d’un 

dibuix. 

2. Dibuixeu com cregueu que és el castell de la Torre-Vella que apareix a 

l’Esclafamuntanyes. Així a la ruta literària podrem comparar la realitat amb el castell 

imaginat. 

3. Escolteu la banda sonora de l’Esclafamuntanyes. Cregueu que li va bé la música a la 

història que es conta? 

● L’enllaç de la banda sonora realitzada per Saül Gómez Soler és el següent: 

https://www.youtube.com/watch?v=i8GSiqPMyjk  

https://www.youtube.com/watch?v=WmX01ONO0nM
https://www.youtube.com/watch?v=i8GSiqPMyjk
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4. Quina relació veieu a la Rondalla d’Abella i el conte o pel·lícula de La Bella i la 

Bèstia? 

  

 

● AP4: Buscar rondalles 

 

Una vegada els alumnes saben el que són les rondalles i d’on provenen, considerem que 

és adequat que busquin rondalles en el seu àmbit social, per això demanarem als alumnes que 

cadascú s’informe i aporti una rondalla, que haurà de dramatitzar durant la una de les 

activitats de la ruta literària.  

En la següent sessió, cada alumne haurà d’aportar una rondalla i explicar quin és el 

tema de la rondalla i per quin mitjà l’ha aconseguit (a través d’un familiar, una amic, un veí, 

d’internet, de la bibliteca o inventada per ell mateix, etc.).  

A continuació, els proposarem contar algunes de les seves rondalles durant la ruta 

literària.  

Per això hauran de buscar una forma de contar-la: teatralitzada, contada d’una forma 

que els sembli graciosa, amb titelles, etc.  

L’activitat es podrà dur a terme en parelles, en grups de 3 o 4 persones o de forma 

individual. Els alumnes decidiran com ho vol fer i entre tots es decidiran les rondalles que es 

portaran a terme.  

Abans de la ruta literària, s’haurà de formular un llistat amb les rondalles amb les 

rondalles que s’han escollit i quins alumnes participaran en cada una d’elles per entregar-li al 

professor/a. És obligatori que participin tots els alumnes de la classe.  

 

II. Activitats intermèdies  

 

● AR6: Lectura i teatralització de les rondalles creades o buscades per grups a la nit. 

Havent sopat, es donarà pas a l’activitat de la nit. El professor posarà en un recipient un 

paper amb el nom de cada una de les diferents rondalles que hi havia a la llista que se li va  

entregar abans de la ruta literària (AP4). Els alumnes es colocaran en rotllana al voltant del 

recipient, el professor traurà el primer paper amb el nom de la primera rondalla que s’haurà 

de dramatitzar. En acabar la primera rondalla, es tornarà a repetir el procés fins finalitzar les 

rondalles.  

Si l’activitat s’ha animat, es donarà pas a la improvització i els alumnes podran 

intervenir explicant rondalles que ells sabien d’abans. 

 

● AR9: Realització de fotografies per a la posterior incorporació al blogg de la classe, 

que serà realitzada en la AA10. 

 L’alumnat durant tota la ruta literària tindrà uns moments per a realitzar fotografies 

dels diferents espais de les poblacions per on aniran passant. Així doncs, aquestes fotos seran 
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utilitzades posteriorment per a mitjançant el blog de la classe il·lustrar les rondalles 

estudiades. 

 

● AR5, AR7 i AR8: Lectura i dramatització de les rondalles: El rei Astoret, 

l’Esclafamuntanyes i Abella. 

Durant la ruta literària El Valor de les rondalles els alumnes estaran dividits dividits en 

tres grups per a realitzar aquesta activitat, cada grup tindrà assignada una rondalla i aquesta és 

la que representarà. Cal assenyalar que tindran alguns moments previs per a poder repassar 

les sues dramatitzacions abans de portar-les a escena en el poble corresponent.  

 

 

III. Activitat final  

● AA10: Elaboració d’un blog.  

Aquesta activitat és l’última de la ruta literària i consisteix en l’elaboració d’un blog, el 

qual serà creat per cada alumne, ja que la tasca és individual. Després, els alumnes aniran 

pujant els diversos materials que hagen recopilat al llarg de la ruta i ho relacionaran amn 

fragments de les rondalles. En definitiva, serà un espai on se sintetitzen les tasques, elements, 

informació diversa sobre la ruta, quedant com a producte final un blog sobre les rondalles 

d’Enric Valor.  

Blog: http://enrodaval.blogspot.es/  

 

● AA11: Rúbrica. 

 

 

 Excel·lent 

 

6 punts 

 Bé 

 

 3 punts 

Fluix 

 

1 punt 

 

Disseny La presentació té  un 

format excepcionalment 

atractiu i una alta 

llegibilitat. 

La presentació té un 

format atractiu i és 

llegible. 

La presentació té un 

format poc atractiu i no és  

clara 

Imatges Totes les imatges  

s'adiuen amb el text i 

tenen la resolució 

correcta. Hi ha bona 

combinació de text i 

La majoria d'imatges 

s'adiuen amb el text i 

tenen la resolució 

correcta. Hi sol haver 

bona combinació de text i 

En general, les imatges 

s'adiuen amb el text però 

n'hi ha algunes que no 

estan ben seleccionades o 

bé no tenen la resolució 

http://enrodaval.blogspot.es/
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imatge. imatge. correcta. 

Contingut La informació està ben 

seleccionada i és 

atractiva. 

La informació està 

majoritàriament ben 

seleccionada i és 

atractiva. 

Algunes informacions són 

incorrectes o poc 

encertades. 

Expressió 

escrita 

Tinc un bon estil i no hi 

ha errors gramaticals i 

ortogràfics significatius 

L'estil és correcte i no hi 

ha gaires errors 

gramaticals i ortogràfics. 

L'estil és acceptable 

encara que hi ha bastants 

errors ortogràfics i 

gramaticals. 

Locució 

oral 

M’expresse amb 

fluïdesa i no fa errades 

fonètiques. 

M’expresse amb fluïdesa; 

però no sap articular 

determinats sons. 

Tinc poca fluïdesa i un 

registre fonètic molt 

limitat 

Ús 

d'Internet 

Utilitze amb èxit els 

recursos i sabeu trobar 

la informació sense 

ajuda. 

Utilitze amb èxit els 

recursos; però necessiteu 

ajuda per trobar la 

informació. 

Necessite ajuda constant 

per navegar i cercar 

informació. 

Actitud L'actitud i 

comportament han estat 

molt positius. He fet el 

treball vosaltres sols 

sense l´ajuda del 

professor. 

He tingut una actitud i un 

comportament 

positius.Solament he 

necessitat l´ajuda del 

professor 1 o 2 vegades. 

La meua actitud i 

comportament podrien 

haver estat més adequats; 

a més, he necessitat 

constantment l´ajuda del 

professor. 

Puntuació 

final 
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8. Avaluació  

  

Les activitats de la ruta El Valor de les rondalles estan dividides en tres apartats: 

activitats prèvies, activitats de realització i activitats d’avaluació. Des d’un principi, els 

alumnes saben que l’objectiu principal de la seqüència és adonar-se del valor cultural, 

lingüístic i literari de les rondalles i relacionar-les amb els pobles que anem a veure. Per tant, 

el que més s’avaluarà serà la dramatització de cada una de les rondalles i la il·lustració 

fotogràfica que se’ls donarà posteriorment. Durant la seqüència hi ha activitats individuals i 

en grup, segons el tipus d’activitat s’avaluarà als alumnes amb una nota grupal o individual, 

que es sumarà desprès a la nota final. 

En primer lloc, les activitats prèvies es fan individualment i es posen en comú de forma 

grupal. Per tant, s’avaluarà per una part el treball individual de cadascú i per una altra part la 

participació a classe a l’hora de la posada en comú. Pel que fa a les activitats de realització, 

que són les que es duen a terme durant la ruta, són les que tindran més pes en la nota final. 

Les dramatitzacions de les rondalles en grup s’avaluaran una part en grup i l’altra part 

l’aportació que fa cada alumne dins de la dramatització global de la rondalla, d’aquesta 

manera si uns participants no ho fan tant bé com els altres no afectarà de la mateixa manera a 

la nota individual de cada alumne. Per últim, les activitats d’avaluació es portaran a terme de 

forma individual igual que l’avaluació. Finalment, es sumaran totes les notes de cada una de 

les parts per extreure la puntuació final.     

Cadascun dels tres blocs en els quals s’han dividit les activitats de la ruta literària té un 

pes diferent en l’avaluació de la seqüència que sumarà un 20% a la nota trimestral de 

l’assignatura de Llengua i literatura valencianes. Així doncs, les activitats inicials tenen un 

pes d’un 20%, les activitats intermèdies un 50% i les activitats finals un 30%. 

Per avaluar el procès que comporta aquesta proposta didáctica, ho farem mitjançant 

aquests critèris d’avaluació extrets directament del currículum: 

  

1.      Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 

diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes 

demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

  

2.       Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i registres diferents, 

especialment conversacionals, narratius i descriptius propis dels àmbits personal, 

acadèmic i social pròxims als interessos de l’alumnat, analitzant les 

característiques formals i de contingut i els elements no verbals, utilitzant, seguint 

models, les estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de 

l’escolta. 

  

3.   Avaluar, amb l’ajuda del professorat, les produccions orals pròpies i dels 

companys, atenent la quantitat, qualitat, rellevància, pertinència i claredat, i les 

normes de prosòdia, per a progressar en la competència comunicativa oral. 
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4.   Realitzar amb ajuda de models, de forma eficaç, tasques o projectes; tindre 

iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses 

i debilitats; mostrar curiositat i interés durant el desenrotllament, i actuar amb 

flexibilitat buscant amb suport solucions alternatives. 

  

5.    Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogràfiques de la 

llengua pròpies del nivell educatiu. 

  

6.      Realitzar lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos, triades lliurement o 

a proposta del professor, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i 

improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant, si és el cas, tècniques 

expressives i teatrals. 

  

7.      Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris, seleccionats entorn 

d’un tema o tòpic comú, com a forma d’aproximació a la literatura, identificant els 

trets essencials de l’època i les característiques del gènere i realitzant un comentari 

de forma i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per 

mitjà de la formulació d’opinions personals. 
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9. Conclusions 

 

Per concluir la proposta didàctica El Valor de les rondalles cal dir que s’ha construït 

majoritàriament a partir d’informació pròpia sobre els pobles que tractem, ja que dues de les 

participants del grup són de la zona. A més de veure’ns captivades totes tres per la 

rondallística valenciana recollida per Enric Valor, que ens ha motivat a fer una recerca de 

rondalles relacionades amb la geografia valenciana, per acabar escollint els llocs que ens 

resultaven més familiars a la majoria de nosaltres. Tot i adjuntant un seguit d’informació 

bibliogràfica que ha fet més ric el nostre bagatge literari, geogràfic i metodològic i ha fet 

introduir-nos al món de les rutes literàries com a docents.  

Així doncs, la proposta creada a partir de l’interés de totes les components del grup per 

l’aportació cultural i lingüística d’Enric Valor que prové de l’estima per la gent de la passió 

per la terra i per l’idioma. Aquesta estima que salva cada una de les paraules que haurien 

caigut en l’oblit. Un recull de rondalles provinents de la tradició oral valenciana més genuïna 

i ancestral, que a l’hora l’autor ha narrativitzat i n’ha fet literatura complementant-ho de la 

cultura, lexicografia i lingüística pròpia. Aquest treball que l’ha fet comprometre’s 

fermament amb tot un poble amb un esforç gramatical i lexicogràfic que dignifica la llengua 

pròpia. Sense deixar de banda l’estima del nostre propi territori i pobles de la zona que ens 

han portat a relacionar-ho.  

Val a dir que la posada a la pràctica d’aquesta proposta didáctica en un curs de 1r 

d’ESO com ara el de l’IES Lluís Simarro de Xàtiva pot ser molt enriquidora per transmetre el 

valor de la literatura oral i la gran aportació d’Enric Valor a les aules d’un institut. Afegint el 

descobriment de la relació que existeix entre les rondalles i la geografia del País Valencià en 

contacte directe amb la natura, la ruralia i la societat dels pobles de la Vall d’Albaida.  

Com a autoavaluació, cal afegir que el fet de saber més de les rondalles d’Enric Valor, 

poder introduir-nos en els pobles veïns i en els petits detalls que passen desapercebuts en el 

dia a dia, tot i relacionant-los amb una proposta didàctica que considerem molt adequada per 

ser aplicada, que ens apropa cada cop més a la vida com a docents, ens ha omplert a totes tres 

de satisfacció.  
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11. Annexos 

 

11.1 Annex 1 

 

EL  REI  ASTORET 

Diu que fa moltíssims d’anys, en un castell situat a la serra de Safra, habitava el rei Astoret. 

Era un jove orfe,que s’havia criat amb el seu protector, Baltasar del Seny. 

Baltasar el va consentir massa i el rei Astoret es convertí en un jove capritxós que només 

s’entretenia caçant. La caça s’havia convertit en una obsessió, de tal manera, que ni tan sols 

respectava l’època de cria dels animals. 

Un dia, s’assabentà que un teixó havia arrassat un camp de blat, així que decidí perseguir-lo 

fins matar-lo. Quan estava a punt de clavar-li la fletxa, va sentir una veu que deia: 

-Rei Astoret, no matis el teixó, que ploraries. 

El rei contestà: 

-Sigues teixó o dimoni, moriràs. 

I quan disparà la ballesta, aparegué una dona gran, molt alta i amb cara de pomes agres que li 

va dir: 

-He decidit castigar-te. Des d’ara mateix t’enamoraràs d’una donzella que veuràs en somnis,  

però que mai aconseguiràs trobar. 

Dit açò, desaparegué. Aquell mateix vespre, va somiar  en una hermosa donzella, i el mateix 

va passar els vespres següents. 

El rei frissava d’agafar el so, per tal de poder contemplar l’hermosa jove que li apareixia als 

somnis. 

Tant fou així, que només era feliç quan dormia. Ningú sabia el que li passava, excepte 

Baltasar, a qui Astoret havia revelat el seu secret. 

Baltasar li recomanà, que quan la vegés en el somni, li demanés què era de nom. 

Quan el rei Astoret la va veure en el somni, ella cantava una melodiosa cançó i ell es posà 

tant nerviós que li demanà: 

-D’on ets? Què noms? On et puc trobar? 

Ella, es retgirà I fugí immediatament del somni. 

Quan Astoret ho contà a Baltasar, aquèst li digué: 

-Només li havies de demanar el nom! Torna-ho a intentar. 

La jove tardà moltes nits en aparèixer, fins que un vespre, Astoret la tornà a veure en 

somnis… 

-Com et dius? –demanà ell ansiosament. 

-Margarita Blanca –respongué ella. 

Seguidament, va tornar a desaparèixer. 

  

Quan Baltasar va saber el nom de la donzella, envià 4 missatgers per tot el regne, demanant si 

algú coneixia Margarita Blanca. 

La bruixa de Safra, s’assabentà del que passava i va decidir seguir els missatgers, fins que 

aquests arribarem a Agullet, on vivía Margarita Blanca.  Com que la bruixa ho sabia, va fer 

que els habitants del poble no entenguessin  els missatgers, així que ningú no va poder dir que 

allà hi vivia la donzella. 



 

Després de 2 mesos, els missatgers tornaren al castell sense resultats.  Tothom creia que 

aquesta donzella no existia de veritat, que era una al·lucinació del seu rei. 

Però Baltasar sí que es creia el Rei; així que decidí  visitar l’astròleg Jeremies. Després 

d’escoltar tota la història, Jeremies, agafà dos pessics de pórvores blanques i les tirà dins una 

paella; es produí  una explosió i del fum sortí la imatge d’una donzella: era Margarita Blanca.  

Jeremies va deduir que el rei Astoret estava embruixat. Va tranquil·litzar a Baltasar i li va dir, 

que ell s’encarregaria de cercar ajuda. 

El rei Astoret, li regalà una bossa plena de monedes d’or i se’n va tornar cap al seu Castell. 

Mentres tornava, alguna cosa havia canviat en ell, ja que no volia matar cap animal, des que 

estava enamorat, el cor se li havia tornat tendre. 

Jeremies va decidir demanar ajuda a la fada Salina. Salina es disfressà de captaire i tocà a la 

porta de Margarita. 

Margarita preguntà: 

-Què és tan blanc com la neu i tan vermell com la magrana? 

-El rei Astoret –respongué Salina. 

Margarita la deixà entrar i començaren a parlar d’ell. Salina li va dir que el jove estava 

encantat i que només ella podía desfer l’encanteri. 

Margarita va demanar permís als pares i va partir. Va arribar a una casa enmig del bosc. Una 

dona molt alta i de nom Marieta la va fer passar. Margarita li contà el motiu del seu viatge. 

Marieta li va dir que era molt perillós, que quedàs a dormir a ca seva i a l’endemà ja 

reprendria el camí. Però la va avisar: 

-Quan arribi el meu fill, el vent de poenet, amaga’t al rebost! 

El vent de ponent va arribar i digué: 

-Sent olor de carn humana! 

-Au! Sopa que aquí no hi ha ningú –li respongué Marieta. 

L’endemà, Marieta explicà a Margarita per on havia d’anar i li digué: 

-Jas aquesta avellana. Si tens problemes, l’esmitges. 

Caminant caminant, Margarita va arribà a la casa de Roseta, mare del vent de Llevant. Es va 

repetir tot el mateix que a ca na Roseta, però en anar-se li digué: 

-Jas aquesta ametlla. Si tens problemes, l’esmitges. 

Va seguir el seu camí fins la casa d’Hermenegildeta, mare del vent de Tramuntana. Tot es 

tornà a repetir, i en anar-se’n: 

-Jas aquesta nou. Si tens problemes, l’esmitges. 

Quan arribà a la casa de la mare del vent Morisc, passà el mateix, però aquèsta no li donà res. 

Margarita va seguir el seu camí, estava molt cansada, tenia set, fam i son. Decidí trencar 

l’avellana i aparegué una dona amb un got de llet d’avellana. Quan Margarita se’l va beure, li 

van desaparèixer el cansanci, la set, la fam i la son. 

Caminava molt animosa i prest va veure el castell a l’horitzó. 

A les terres del rei Astoret, uns homes estaven segant i batent el blat. Hi havia molta feina. 

Margarita, que encara sentía els efectes de la llet d’avellana, els va ajudar molt i en un tres i 

no res, tota la feina va estar acabada. 

Baltasar va anar a veure si era veritat tot el que havia sentit: una al·lota que treballava més 

que 100 homes! 



 

La bruixa de Safra també ho va sentir, així  que agafà una pols mágica amb la qual va dormir 

a Margarita, així no podría arribar al Castell. Per asegurar-se que no la molestés, la va tancar 

dins una cova.  La bruixota adoptà l’aspecte de Margarita i es presentà al rei. 

Quan el rei va veure la bruixa amb l’aspecte de Margarita, va millorar tot d’una i va dir que 

es casava amb la dona dels seus somnis. 

Però ja duia un temps casat i el rei s’adonava que alguna cosa passava, perquè ell seguía trist 

i aquella jove no tenia la veu melodiosa de la donzella dels seus somnis. 

Mentres passava tot açò, Margarita seguia dormida dins la cova. Quan es despertà, no sabia 

què fer, però va recordar que li quedaven l’ametlla i la nou. Trencà l’ametlla i aconseguí una 

força impressionant: va arrossegar la roca que tapava la sortida! 

Després, trencà la nou i de dins van sortir 3 joies: una pinta de nacre, un collaret de perles i 

una barsarola de brillants. 

Seguidament, es va untar tota la seva pell amb fang, (així no la coneixeria ningú) i se’n va 

anar cap al castell. 

Quan arribà allà, es va fer passar per una venedora ambulant. Mostrava la pinta de nacra a 

tothom, fins que la “bruixa-Margarita” la va veure i li digué: 

-Què demanes per la pinta? 

-Una nit amb el rei – Contestà Margarita. 

La bruixa hi va estar d’acord. Va donar una pòcima al rei i així estaria dormit tot el vespre. 

Quan Margarita va entrar, no va poder parlar amb el rei Astoret, ja que dormia com una soca. 

L’endemà, Margarita oferí el collaret de perles a la bruixa. 

-Què demanes pel collaret? 

-Una nit amb el rei – Contestà Margarita. 

I passà exactement el mateix. 

Margarita se’n va adonar que havia de ser més llesta que la bruixa, així que li oferí la 

barsarola de brillants. 

-Què demanes per la barsarola? 

-Una nit amb el rei – Contestà Margarita. 

 Aquesta vegada, Margarita decidí passejar-se tot el capvespre a prop de la finestra del rei, 

cantant la cançó que li solia cantar en el somni. Quan el rei la sentí, s’adonà que alguna cosa 

li estava passant, ja que la veu era la del somni, però no era la de la seva esposa. 

Quan aquell vespre la “bruixa-Margarita” li dugué la infusió de camamil·la que li duia els 

fosquests, el rei va fer veure que se la bevia, però la va tirar.  Va quedar despert i quan va 

entrar la vertadera Margarita Blanca, la va reconèixer de seguida i l’encanteri desaparegué. 

-Què farem? Preguntà Margarita. 

-No et preocupis –contestà el rei. Ara dissimularem, però avisaré a Baltasar perquè enxampi 

a la bruixa mentres dorm. 

I així ho feren. La bruixa va ser atrapada per sorpresa i penjada al patíbul del castell. 

Astoret i Margarita es casaren i… si no són morts, són vius i si no són vius, són morts. 

 

 

 

 

 



 

11.2 Annex 2 

 

ABELLA 

 

Això va anar i era un matrimoni que vivien 

a l’enlairada vila de Banyeres, en la 

serra de Mariola. Tenien tres filles. A 

l’home, li deien Jaumet de la Barcella i 

era un comerciant de teixits. Havia anat a més a 

força d’estretors i estalvis, i també de feina: ara 

tenia tartaneta per a anar a Alcoi i Ontinyent a 

comprar faixes i roba, i a voltes més lluny, llunyíssim… 

a València. 

 

La dona de Jaumet, Roseta, s’havia casat amb 

ell quan era viuda i amb dues filles, Girgolaina i 

Murgulina. Ells n’havien tinguda una altra, Abella, 

rossa de cabells i nacrada de pell. 

 

Les germanastres no eren, ni de bon tros, tan 

boniquetes com Abella, i conforme anaven creixent 

li agafaren una gran gelosia. 

 

Una vegada, quan ja Abella havia complit els 

quinze anys, a Jaumet li va eixir dins la mateixa 

vila de Banyeres un competidor fort, que installà 

una botiga de robes davant mateix del seu comerç. 

Un matí, la Roseta va entrar tota astorada a 

casa seua i va dir a l’home: 

 

–Jaumet, ix i veges pels teus propis ulls la tela 

que Genís ha posat penjada com a mostra a la 

porta de la botiga. És meravellosa i ací no tenim 

més que antigors… 

 

Jaumet va eixir i comprovà que Roseta tenia 

raó. 

 

Aquella mateixa nit varen decidir que s’havia 

d’anar a València a comprar teles de seda i de vellut. 

De bon matí, després d’haver-ho preparat tot, 

Jaumet es va acomiadar de la filla i les fillastres: 

 

–Filles meues, digueu-me què voleu que us porte 



 

de València. 

–A mi, una capa de pells ben blanques i sedoses 

–digué Girgolaina. 

–A mi, un vestit de brocat de llentilletes d’or 

–va demanar Murgulina. 

Abella, trista per la marxa de son pare, abaixava 

els ulls i no deia res. 

–No tinc més remei que anar-me’n, Abelleta. 

Digues: tu també has de demanar un record de 

València. 

 

Quan l’home, ja dalt la tartana, anava a dir 

arri, va sonar la veueta d’Abella: 

 

–Pare, a mi porte’m una rosa. 

 

Jaumet, tric-trac, va anar fent camí cap a la 

capital del regne. 

 

–A València, qui no va no ho pensa –repetia ell 

el vell refrany de les muntanyes amb el cor ple de 

goig. 

 

Per les seues jornades, Jaumet va fer cap a la 

ciutat un matí de maig i se n’anà dret a l’Hostal de 

Sant Vicent, on va deixar tartana i haca i va encomanar 

un dinarot principesc. 

 

A la vesprada, se’n va anar per les botigues del 

Trenc i la Bosseria a cercar teles rares i precioses. 

Hi va trobar sedes tan transparents que diríeu que 

les neus de la Mariola, els sols d’Elx i les llunes de 

València havien servit per a teixir-les. 

 

Jaumet de la Barcella n’estava satisfet. 

 

–Ara –es va dir– descansaré un dia sencer, després 

compraré les comandes de les filles i, tot seguit, 

cap a Banyeres… 

 

I dit i fet: en la mateixa tenda on es servien les 

dames principals del palau del rei va comprar la 

capa de Girgolaina i el vestit de Murgulina, i al dir 

els noms de les filles el mestre de taulell que l’atenia 



 

va comentar: 

 

–Girgolaina… Murgulina…! Noms de princeses 

tenen aqueixes dames. 

 

¡No sabia l’ignorant ciutadà que gírgoles i múrgules 

són uns bolets gustosos que es crien per les 

ombres dels pinars! 

 

L’endemà, a l’alba va eixir de la ciutat. Camí de 

Catarroja, de sobte, el va esglaiar un record. 

 

–Abelleta! He oblidat la teua rosa! Xo, haca! 

Aturà la tartana i en davallà. 

–Escolte, bon germà –digué a un home en sa- 

ragüells que cavava una horteta–, sap on podria 

trobar una rosa de pètals ben vermells? 

 

–Una rosa? Ah sí, mire –i amb el braç li mostrava 

un casalici de caire misteriós–. Al Palau de 

Ningú-em-veu trobarà molts rosers de roses blanques 

i vermelles. 

 

Jaumet lligà l’haca en una soca de morera i, al 

girar-se a donar les gràcies al llaurador, aquest 

havia desaparegut. 

Senda avant, féu prompte cap a les portes dels 

horts de la mansió, que eren obertes i mig juntes. 

 

–Ave Maria! –va cridar Jaumet. 

 

Res: silenci. 

 

Llavors, un poc temorenc espentà una porta i 

va entrar-hi. 

 

Anava internant-se en els jardins, però no hi veia 

roses. Les plantes de tota mena hi eren tan abundants 

que no veia la mansió ni veia res. 

 

–Em sembla que m’he perdut –feia tot temorós–. 

 

I ací no hi ha ningú: ni habitants, ni ocells, 

ni ànima viventa. 



 

 

En això va descobrir una clarura del parc on 

creixien més de cent rosers. Totes les roses eren 

boniques, però prompte va divisar-ne una de preciosa. 

 

–La rosa d’Abella! –digué. S’hi acostà i collí la 

flor. 

 

A l’acte sonà un tro esgarrifador i ben prop 

sentí una veu terrible: 

 

–Ah!, desgraciat! M’has tallat la millor rosa! 

 

Es va girar. Vora seu hi havia un negre, un 

negre alt i fornit. 

 

–Miserable! –li va dir mentre l’agafava fortament 

del braç–. Vas a morir en l’acte pel teu atreviment. 

–Jo… és que la volia per a la meua filla Abella… 

–Abella? Com és la teua filla? 

–Ah, senyor! Si la véieu…! Tan boniqueta, bona 

i afectuosa… 

–Bé –tronà el negre–. Si és així, et perdone la 

vida… però m’has de portar ací aqueixa filla teua! 

Jaumet es quedà un moment sense paraula i 

després gosà dir: 

–Això no! 

–Me la portaràs! 

 

Jaumet tenia un deliri per Abella, però era covard 

i fluixot. Així, que va cedir i li jurà que, si el 

deixava anar de franc, li portaria la filla. 

 

Llavors, enmig d’una curta llumenada, el negre 

desaparegué. 

 

Jaumet es quedà tot sol amb la rosa entre els 

dits. 

 

Després començà a caminar buscant l’eixida 

del temible parc. 

 

Al cap de cinc dies de marxa, tot pensarós, va 

arribar a la vila de Banyeres. 



 

 

La dona i les filles eixiren alegres a la porta 

quan sentiren la tartana, i tot foren aldarulls i rebombori 

de goig. 

 

Descarregaren les robes; les germanastres es 

provaren la capa i el vestit i Jaumet donà a Abella 

la rosa. Quan ella el va besar, aquest no pogué 

més i esclatà en plors i sanglots. 

 

–Què li passa, pare? –digué Abella tota confusa. 

–Què li ha agafat ara? –feren les germanastres. 

 

Jaumet, com pogué, s’engolí les llàgrimes i no 

els en va dir res. 

 

Però, a la nit, quan ja estaven sols a la cambra, 

la muller li ho féu abocar tot: 

 

–Quina promesa ni quina banya de caragol! 

–escridassà Roseta–. ¡Això podríem fer, donar-li la 

nostra filla…! 

–Ho he jurat! –insistia ell. 

 

L’endemà es posà cadascun d’ells a fer la seua 

feina. Però en aquella casa no hi havia felicitat. 

Jaumet es va fer tan malaltós que un bon dia no 

es va poder alçar. 

 

–Quin horror! –digueren Girgolaina i Murgulina 

al saber-ne la raó–. Per aquesta germanastra 

nostra no podem consentir que se’ns morga el 

pare. Que li la duga al negre! 

 

–No, no, esteu boges! –va fer Roseta. 

 

Abella, que ho sentia tot, va dir tota resolta: 

 

–No, mare, no hem de permetre que el pare es 

morga de quimera per faltar al jurament. Jo aniré 

a València, parlaré amb el negre i res no em passarà. 

Després la xica preguntava a son pare: 

 

–Com és el negre? Té blanques les dents? 



 

 

–Sí. 

–Té la pell neta i brillant? 

–Sí, pero molt negra. 

–Té la veu dolça? 

–Sí, Abella estimada, tot i que també és forta. 

 

La xicona conclogué: 

 

–M’agrada aqueix negre. No tinguen por. 

 

El pare s’anà recuperant i al cap d’uns quants 

dies es posaren en camí. 

 

A l’arribar a les portes del palau misteriós, 

sentiren com un lleu batre d’ales de colom i veren 

per l’aire dues mans negríssimes que venien a set 

pams damunt terra pel mig del gran camí. 

Jaumet es va abraçar a Abella. 

 

–No hi entres! 

–Sí, pare, és precís! Adéu i no passen pena–. I 

dient això, la jove se n’entrà pel caminal. Les manetes, 

sempre enlaire, tancaren les portes al seu 

darrere i pegaren davant la fadrina. 

 

L’entrada del palau era una meravella, com les 

altres cambres on anà entrant precedida sempre 

per les mans negres, que li ho obrien i li ho facilitaven 

tot. 

 

Per fi, entrà en un menjador sumptuós, al mig 

del qual hi havia una taula parada amb tretze coberts 

i tota classe de menges boníssimes. 

 

Les mans misterioses li apartaren la cadira i 

Abella s’hi va asseure sense cap titubeig. 

 

–No vindrà ningú a esmorzar amb mi? –va dir 

tot rient. 

 

Però res, el silenci per resposta. 

 

Ella, malgrat això, va fer un reconfortant esmorzar 



 

i després dormí un son tranquil. Les mans 

havien desaparegut, però quan una hora més tard 

va despertar-la un rellotge de paret i ella va dir 

“pegaria un volt pels jardins”, van aparéixer a 

l’acte i la precediren pels ombrosos caminals vorejats 

de cedres, pins, roures i xiprers. 

 

Quan tornà al menjador, va trobar-hi com 

abans els tretze coberts amanits. Després observà 

esbalaïda com s’omplien i buidaven misteriosament, 

com si allí hi hagués autèntics i invisibles 

convidats i no menys invisibles servidors. Certament 

–es deia–, allò era el Palau de Ningú-em-veu. 

 

Sopà com havia dinat; va recórrer per entretenir- 

se una bona estona luxosos dormitoris i sales 

de pintura, de música… Així se li van fer les onze 

de la nit i Abella va dir-se: 

 

–Ja és hora de gitar-me. 

 

Les mans misterioses la conduïren llavors a 

una cambreta retirada. Era una estança molt ben 

endreçada i Abella s’hi trobava molt bé; així, que 

es despullà i es va colgar en el llit. 

 

A les dotze de la nit, quan dormia plàcidament, 

la va despertar una remor. Ring, rong, ring 

rong!… Es va asseure en el llit. Un soroll de cadenes 

seguia cada volta més fort i pròxim. Abella es 

va arribar a esglaiar. 

 

–Manetes! –cridà tota esporuguida–. Manetes, 

enceneu llum! 

 

Es va encendre la llàntia. En aquell moment, 

el rebombori de cadenes entrà en l’habitació. ¡Era 

el negre! Un negre que avançava arrossegant una 

llarga cadena que li lligava els turmells. I era 

grandíssim, negríssim, fortíssim, lletgíssim. 

 

Abella, però, al veure-se’l davant, s’animà i va 

somriure. 

 



 

–Abella, no em tens por? 

–Jo? Per què te n’havia de tenir? Seu i fes-me 

companyia. 

 

En la fosca cara del negre va lluir un llampec 

de felicitat. 

 

–Jo no et faré cap mal, Abella. 

 

Ella es va alegrar de sentir-lo i li va proposar 

tota afectuosa: 

 

–Escolta, negre; ¿per què no menges amb mi i 

m’acompanyes? 

 

–No puc, Abella. És un secret terrible… Per 

ara, sols puc veure’t a les nits. 

 

Raonaren una bona estona. A la una, el negre 

es va alçar. S’apagà el llum i ressonà llargament 

l’arrossec de cadenes pels corredors. Després, una 

altra vegada el silenci. 

 

Així van passar els dies i les setmanes. El negre 

apareixia a les dotze en punt i després desapareixia, 

sense acomiadar-se. 

Ja portava sis setmanes en el misteriós palau 

quan un matí, al despertar-se, sentí una terrible 

enyorança per Banyeres i sa casa. 

 

–Abella, et veig trista –li digué el negre aquella 

nit. 

 

–És clar, amic meu; pense en els meus i en 

Banyeres. M’hi deixaràs anar? 

–Sí; però m’has de jurar que en tornaràs als 

tretze dies i que no diràs a ningú com hi has anat. 

 

Abella li ho va jurar tot. 

 

–Jas, doncs, aquell anell. Quan jo me n’aniré a 

la una, col·loca’l damunt d’aqueix cofre on tens la 

roba; gita’t una altra vegada, adorm-te i demà et 

despertaràs a Banyeres. 



 

 

Ella ho va fer tot al peu de la lletra. 

 

Unes hores després, quan va obrir els ulls, estava 

gitada en el seu llitet de tota la vida. 

 

–Mare, pare! –començà a cridar–. Sóc ací. 

Ja podeu imaginar-vos quina se’n va armar en 

aquella casa. 

 

Ella els ho va contar tot, fil per randa, llevat de 

com havia vingut. Els pares insistien, i tant i tant 

van porfidiar i tanta quimera deien tenir si els 

ocultava tot allò, que Abella va acabar per desobeir 

el negre i els va dir el secret de l’anell. 

 

En això arribaren les germanastres i besaren 

Abella amb simulat afecte com agraint-li els obsequis 

que els havia portat. 

 

Se’n varen eixir de l’habitació i tingueren aquesta 

conversa: 

 

–Has sentit de darrere la porta aqueixa història 

de l’anell? 

–Ja ho crec que l’he sentida! 

–¡Jure pel dimoni que no pararé en torreta fins 

que no li procure la perdició! Tu què en dius? 

–Jo t’aidaré a castigar la molt hipòcrita. 

 

I així van quedar. 

 

Van passar els dies i va arribar el que feia 

dotze. Quan es féu de nit, ja a la seua alcova, Abella 

obrí el cofret, en tragué l’anell màgic i el collocà 

damunt la tapadora, com s’havia de fer. Després 

es va gitar. 

 

Quan Abella es despertà tot esperant trobar-se 

en la seua sumptuosa cambra del palau, estava 

encara gitada a la seua habitació de Banyeres. 

 

Saltà del llit, va acostar-se tota temorosa al cofret, 

i –just i cabal!– damunt no hi havia res: 



 

l’anell havia desaparegut. Vist això, començà a 

plorar desconsoladament. 

 

Sa mare entrà corrents i li va dir tota astorada: 

 

–Encara ets ací, filla meua? 

–Ai, mare, que desgraciada que sóc! ¡No he 

arribat al palau i el negre em matarà! 

–Xica, a quin sant t’ha de matar el negre! ¿No 

dius que és tan bo? 

–Sí mare; però ja sap vosté que li he fet traïció 

xarrant això de l’anell. 

 

Després d’això, dies i setmanes van transcórrer 

malenconiosament. L’anell, malgrat totes les recerques, 

no apareixia. 

 

Un matí, Abella va sentir un estranyíssim cant 

de gallina que feia: 

 

Ponc i ponc i ponc 

i vaig descalça… 

 

i el gall retrucava: 

 

Si no sóc sabater què vols que faça? 

 

–Vull que em poses en l’altra poteta un anell 

com aquest que porte. 

–No puc donar-te’n un altre –explicava ara el 

gall– perquè Girgolaina no n’ha tirat cap més al 

fem. 

 

¡De manera que havia estat la seua germanastra! 

 

Va baixar i va entrar al corral, com cada dia 

amb la pasterada de segó. Va anar guaitant i al 

final va veure que la gallina tova portava a guisa 

de polsera el seu anell. Me l’agafa i li’l trau d’una 

revolada. 

 

A la nit, quan les germanastres ja s’havien retirat, 

va dir a Jaumet i Roseta: 

 



 

–Pares, aquesta nit me n’aniré, perquè ja tinc 

l’anell. 

 

Devers les vuit del matí, notà que una llum 

clara li pegava en els ulls closos. Els obrí i es 

trobà davant les grans portes de ferro de l’entrada, 

que eren obertes. Les manetes negres no havien 

eixit a obrir-lo però tampoc no varen comparéixer 

a tancar. El palau tenia una aparença més misteriosa 

i desolada que mai. 

 

–Mare de Déu! –es va exclamar Abella–. ¿Què 

deu haver passat ací? 

 

A l’atzar va encaminar-se cap als roserars que 

tant l’encantaven. Quan hi arribà, comprovà que 

els rosers eren secs i que els pètals de les roses 

jeien per terra com una immensa serrada de papallones 

mortes. 

 

–Ai! Què deu haver estat del negre? Negreee! 

Negreeee! A on ets? 

 

La seua veu ressonava estranyament en el bosc. 

 

Anant, anant quasi d’esma, perquè les llàgrimes 

li enterbolien la vista, Abella corria caminals 

i horts i va arribar al tros on creixien els fruiters. 

Davall un magraner mig sec, hi havia una llarga 

figura estesa. Era el negre. I estava… mort! 

 

–Pobret! Negre bo! –va escridassar Abella, plena 

de compassió. 

 

Ella va reaccionar de seguida. Va córrer cap al 

palau i al poc en tornava portant una safa plena 

d’aigua de roses i una tovallola. 

 

–Negre bo! –deia sense parar de rentar-li braços 

i cara–. Jo et pagaré la teua bondat i la companyia 

que em feies a la mitjanit. 

 

Quan li abocà un bon doll d’aigua damunt el 

rostre, va sonar un tro espantós, seguit d’un esclat 



 

de músiques i cants d’ocells. El negre havia esclatat 

en una flamerada, i al seu lloc, esvelt i somrient, 

hi havia davant Abella un príncep agradabilíssim 

que li prengué la maneta. 

 

–Abella de la meua vida! La teua bondat, el teu 

valor, la tendresa immensa del teu cor, m’ha desencantat. 

Jo era el príncep del Regne de València 

que havia estat víctima de l’odi d’una maligna fada. 

 

Començaren a arribar els músics, les dames, 

els cortesans, i formant una gran comitiva van 

anar-se’n tots cap al palau. 

 

–Abella, si us plau, sereu la meua muller… –va 

dir-li el príncep a l’arribar al gran saló del tron. 

Abella va dir que sí, però que volia dir-ho als 

seus pares que eren a Banyeres. 

 

–A Banyeres? –preguntà rient el príncep, i li 

assenyalà els seus pares, que avançaven cap a ells, 

tots mudats i contents. 

 

Els pares besaren Abella, saludaren el príncep 

i atorgaren de tot cor el permís que els demanaven. 

–I les meues germanastres? –va preguntar 

Abella. 

 

Aleshores el príncep els ho contà tot: Girgolaina 

i Murgulina havien pagat amb la seua vida les malifetes 

comeses i ara havien quedat convertides en 

estàtues de marbre a la porta del parc. 

 

Hi anaren tots a veure-les. 

 

–Perdona-les que jo ja les tinc perdonades. ¡Al 

cap i a la fi tu i jo ja hem trobat la felicitat! –li suplicava 

Abella. 

 

–Doncs, per mi també queden perdonades! 

 

Les estàtues, sense perdre punt, es convertiren 

altra vegada en Girgolaina i Murgulina i davallaren 

els seus pedestals i abraçaren els pares, la germana, 



 

el príncep i tots els qui se’ls clavaven per 

davant. 

 

L’endemà es van celebrar les noces d’Abella i el 

príncep, i d’allí en avant visqueren tots en aquella 

deliciosa mansió i es feren tots vellets després de 

molts anys de pau i tranquil·litat. 

  

 

 

 



 

 
 
 
 

 Esclafamuntanyes 
                  
                  Enric  Valor 
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