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1.- Introducció 

 1.1.- Justificació 

L’objectiu d’aquesta seqüència didàctica és treballar el context sociocultural del 

poble d’Agres i els voltants mitjançant llibres que descriuen aquesta zona: Agres i 

dolces i Si ha nevat escrits per Francesc Esteve, i Volves i Olives escrit per Francesc J. 

Bodí. També s'utilitzaran altres llibres secundaris com bé és El teatre de l'Aparició de la 

Mare de Déu de Francesca Beneito. 

Es tracta d’un treball cooperatiu, concretament d’una Ruta literària organitzada 

per la localitat d’Agres. Hem escollit aquest tema perquè, en primer lloc, és adequat des 

del punt de vista curricular, ja que es tracten diversos gèneres literaris (narrativa, teatre, 

poesia i cançó), així com també històries i llegendes tradicionals. Mitjançant aquestes 

gèneres, establiríem ponts entre la literatura més culta i les produccions més populars, 

és a dir, entre la producció d'autor i les històries, llegendes i cançons tradicionals del 

poble d’Agres i de la comarca en general. En segon lloc, opinem que també seria indicat 

que els alumnes conegueren el potencial literari de la seva pròpia zona, ja que la majoria 

d’ells no saben que es tracta d’un lloc ple de riquesa literària. A més, en el institut 

escollit hi ha també immigrants per als quals aquesta ruta podria representar una 

oportunitat d’acostament a la cultura local i afavorir la seua integració. 

Per tant, aquesta ruta ajudaria l'alumnat de l'IES Serra Mariola de Muro d’Alcoi 

a endinsar-se en l'univers literari mitjançant un territori proper, és a dir, aprendrien a 

estimar la literatura alhora que aprenen a estimar la bellesa i la importància del seu 

entorn natural. 

Tot i que la ruta va dirigida a un alumnat concret, es podria realitzar amb 

moltíssims altres centres i cursos tal i com es presenta ací, ja que el poble d’Agres té 

una riquesa patrimonial que pagaria la pena també que es conegués d’arreu. 

 

 1.2.- Contextualització 

Com hem mencionat abans, aquesta proposta de ruta literària està adreçada als 

alumnes de primer d’ESO, del centre IES Serra de Mariola de Muro d’Alcoi. Es tracta 

d’un alumnat valencianoparlant dels pobles propers a la localitat que visitarem. La 

durada prevista per a la ruta és de dos dies i una nit durant el mes d'abril.  
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2.- Marc metodològic 

 2.1.- Objectius 

1. Conèixer la literatura popular valenciana (llegendes, històries populars, cançons) 

a. Conèixer la literatura popular d’Agres i la Serra de Mariola 

2. Conèixer la tradició musical-literària d’Agres i la Serra de Mariola 

a. Comprar cançons populars amb cançons actuals 

3. Conèixer història, cultura i tradicions 

a. Conèixer la història, cultura i tradicions d’Agres i la Serra de Mariola 

b. Relacionar la història local amb la dels llibres tractats 

4. Conèixer l’entorn i la natura 

a. Conèixer el poble d’Agres 

b. Conèixer la Serra de Mariola 

5. Tractar tots els gèneres literaris (teatre, poesia i narrativa; cançó, refranys, frases 

fetes, embarbussaments, etc.) 

a. Conèixer els trets característics de cada gènere anteriorment esmentat 

b. Relacionar els gèneres amb el context sociocultural del lloc visitat 

6. Immersió lingüística en valencià 

a. Ús del valencià en tots els àmbits al llarg de l’estada 

b. Ús del valencià normatiu en tots els termes 

7. Despertar el interès per a la literatura 

a. Despertar interés per la literatura popular 

b. Despertar interés per la literatura local (comarcal) 

8. Localitzar, conèixer i reconèixer els indrets específics de les obres literàries 

llegides 

a. Localitzar, conèixer i reconèixer els indrets específics de Si ha nevat 

b. Localitzar, conèixer i reconèixer els indrets específics de Volves i olives 

c. Localitzar, conèixer i reconèixer els indrets específics d’Agres i dolces 
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d. Localitzar, conèixer i reconèixer els indrets específics de Teatre de 

l’Aparició de la Mare de Déu d’Agres 

 

2.2.- Continguts 

Els continguts generals d’aquesta seqüència didàctica s’han extret del currículum 

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell. A partir dels continguts generals, s’han 

desenvolupat els específics esmentats en el següent quadre: 

Continguts generals Continguts específics 

1. Aproximació al coneixement d’altres mons 

(reals o imaginaris) a partir de la lectura. 

1.1 Foment de l’hàbit lector per mitjà 

de la participació en una ruta literària. 

1.2. Lectura de textos escollits pel 

professor. 

1.3. Anàlisi senzilla del contingut del 

text (tema, argument, personatges, etc.) 

2. 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 

2.1. Buscar informacions rellevants de 

cada lloc amb l’ajuda d’un mediador 

literari. 

2.2. Pràctica de lectura en veu alta de 

fragments literaris com a font de gaudi i 

informació i com un mitjà 

d’aprenentatge i enriquiment personal. 

3. Reflexió sobre la importància de 

l’escriptura en el desenvolupament personal, 

com a instrument potenciador de la 

creativitat. 

3.1. Realització d’un quadern 

d’activitats durant l’eixida. 

3.2. Escollir un lloc i fer una producció 

literària (poema, cançó, relat breu, etc.). 

 

 2.3.- Competències 

1. Competència comunicació lingüística: la CCL és el resultat de l’acció 

comunicativa que es desprén de pràctiques socials determinades, on l’alumnat 

actua amb altres interlocutors i a través de múltiples textos, formats i suports. En 
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el nostre cas, aquesta competència es veu desenvolupada transversalment en tota 

la ruta. 

2. Competència d’aprendre a aprendre: la CPAA és l’habilitat per iniciar, 

organitzar i persistir en l’aprenentatge. Requereix conéixer i controlar els propis 

processos d’aprenentatge per ajustar-los als temps i les demandes de les tasques 

i les activitats. Aquesta competència es desenvolupa de manera transversal al 

llarg de tota la ruta, especialment en relació a relacionar els llocs espacials amb 

els fragments literaris. 

3. Competència social i cívica: la CSC és l’habilitat per usar els coneixements i 

actituds sobre la societat i la seua concepció dinàmica, canviant i complexa, i 

així poder interpretar fenòmens i problemes socials. Desenvoluparem la 

competència social i cívica a l’activitat al llarg de tota la ruta, des de la movilitat 

per tot el poble ordenadament, l’ús de formes educades a l’hora de dirigir-se a 

gent desconeguda, etc. 

4. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: SIE requereix coneixements com la 

capacitat de reconéixer les oportunitats existents per a les activitats personals, 

professionals i comercials o el disseny i la implementació d’un pla a seguir. 

Aquesta competencia es veurà sobretot al llarg de les activitats de producció del 

quadernet de l’alumnat. 

5. Consciència i expressions culturals: la CEC implica el coneixement, l’aplicació, 

l’apreciació i la valoració amb esperit crític de les diferents manifestacions 

culturals i artístiques, i la utilització d’aquestes com a font d’enriquiment i gaudi 

personal. Açò ho veurem també de manera principal per tota la ruta. 
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3.- Activitats de la seqüència didàctica 

 3.1.- Activitats prèvies a la ruta 

AP1. CONEIXEM MARIOLA!(8 minuts) 

Mariola (com a personatge llegendari) vindrà a l'institut a fer-nos la sessió prèvia 

a l'eixida. Mariola, en primer lloc els realitzarà alguna pregunta sobre el llibre Mariola 

(en cas que decidim que se l'hagen de llegir), sobre l'entorn principalment però també 

sobre les vivències. L'alumnat s'engrescarà i començà a fer-li preguntes de tot tipus. 

També ella els preguntarà qüestions sobre la localitat d'Agres, sobre la Serra de Mariola, 

sobres les activitats literàries i culturals que allí  es produeixen, etc. 

 

AP2. CONEIXEM L'AGRES LITERARI(8 minuts) 

En segon lloc, els presentarà els tres llibres principals de la ruta literària per 

Agres i la Mariola: Si ha nevat, Volves i olives i Agres i dolces. La seua presentació 

consistirà en llegir la descripció de la contraportada dels tres llibres . 

 

AR3. I TU, DE QUI ERES?(20 minuts) 

L'alumnat, una vegada coneixent el tema general del llibre (que considerem que 

no poden llegir complet per complexitat), s'enfrontarà a una activitat relacionada en la 

localització de dos fragments representatius de cada llibre. EL professorat haurà 

realitzat una selecció dels fragments que més susciten en l'alumnat, per una banda, 

engrescament per anar a Agres i visitar la Mariola, i per altra banda, la suggestió de la 

lectura i la temàtica dels llibres en qüestió . 

AR4. I AIXÒ QUÈ VOL DIR? (10 minuts) 

Perquè l'alumnat puga conèixer amb més amplitud el vocabulari dels textos que 

es tractaran durant la ruta, els presentarem una llista de déu paraules amb els seus déu 

sinònims o explicacions. Aquestes paraules estaran seleccionades amb la finalitat de 

treballar el llenguatge útil per a la ruta. 

 

Paraules: 

Cava – Nevera 

Llavador- Safareig  

Mola - Tossal isolat de forma massissa, arrodonida i plana al capdamunt, amb 

els flancs superiors molt rostos.  
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Almàssera - Molí que mol les olives reduint-les a pasta per a obtenir-ne l’oli.  

Sereno- Persona que es dedicava professionalment a vigilar els carrers durant la 

nit i a obrir les portes de les cases si els veïns s'havien deixat les claus.  

Devanits- Contents 

AP5. PROMPTE HO VEUREM (5 MINUTS) 

El professorat explicarà quines són les característiques d'aquestes paraules-

sinònims, i les relacionarà amb els paisatges de la ruta. 

 

3.2.- Activitats durant la ruta 

AR6. QUADERN DE LA RUTA 

L’alumnat portarà un quadern on estan tots els textos i les activitats que 

realitzaran durant la ruta literària. 

 

 3.3.- Activitats posteriors a la ruta 

AA7. ARA SÓC JO L'ARTISTA 

Una vegada tornem a casa, l'alumnat haurà de realitzar un text narratiu,  teatral  

o poètic d'unes 150 paraules descrivint un lloc concret que s'haja visitat durant la ruta 

literària. 

  

https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=es&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=es&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dedicava&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dedicava&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=professionalment&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=professionalment&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=vigilar&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=vigilar&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=carrers&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=carrers&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=durant&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=durant&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=la&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=la&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=nit&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=nit&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=i&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=i&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=obrir&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=obrir&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=les&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=les&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=portes&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=portes&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=de&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cases&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=cases&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=si&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=els&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=ve%C3%AFns&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=s%27havien&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=s%27havien&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=deixat&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=deixat&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=les&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=les&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=claus&dicc_77=on
https://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=claus&dicc_77=on
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Rúbrica d’avaluació per al professorat 

 MOLT 

ASSOLIT 

ASSOLIT POC 

ASSOLIT 

GENS 

ASSOLIT 

REDACCIÓ Molt ben 

redactat i el 

format i 

l’estructura és 

perfecte per 

al gènere 

elegit. 

Ben redactat i 

el format i 

l’estructura 

són correctes 

per al gènere 

elegit. 

Redactat amb 

errades i el 

format i 

l’estructura no 

s’adiuen 

massa el 

gènere elegit.  

No s’entén la 

redacció i el 

format i 

l’estructura 

no són 

adients per 

al gènere 

elegit. 

ORIGINALIT

AT 

Una idea molt 

innovadora i 

original 

Una idea 

innovadora i 

original 

Una idea poc 

innovadora i 

poc original. 

Una iidea 

gens 

innovadora i 

gens original. 

GRAMÀTICA 

I 

ORTOGRAFI

A 

No realitza 

cap error ni 

gramàtical ni 

ortogràfic. 

Realitza pocs 

errors 

gramaticals i 

ortogràfics. 

Realitza 

constantment 

errors 

gramaticals i 

ortogràfics. 

Realitza 

molts errors 

gramaticals i 

ortogràfics. 

PRESENTA

CIÓ 

Clara, neta, 

organitzada i 

coherent. 

 

Generalment 

clara, neta, 

organitzada i 

coherent. 

Poc clara, 

neta, 

organitzada i 

coherent. 

Gens clara, 

neta, 

organitzada i 

coherent. 

RELACIÓ 

AMB LA 

RUTA 

LITERÀRIA 

S’adiu 

perfectament 

a l’Agres 

literari. 

S’adiu 

generalment 

a l’Agres 

literari.  

No s’adiu 

massa a 

l’Agres literari. 

No s’adiu 

gens a 

l’Agres 

literari. 
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AA8. ARA SÓC JO QUI AVALUE 

Perquè l'alumnat puga dir-ne la seua, els entregarem una rúbrica d'avaluació de la ruta 

perquè ens trasmeta la seua opinió sobre l'activitat. 

  

1.  M’ha agradat  …. 

 Moltíssim 

 

Molt 

 

Poc 

 

Gens 

 

Volves i olives     

Si ha nevat     

Agres i dolçes     

 

2.  Quins llocs t’han agradat més?  

3. Durant la ruta, quines activitats t’han agradat més i quines menys? 

4. Aquesta ruta literària t’ha despertat el interés per la lectura?       
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Annexos 

 Annex 1: horari, textos i fotos de la ruta 

TARONJA: VOLVES I OLIVES 

BLAU: SI HA NEVAT 

VERD: AGRES I DOLCES 

 

INICI 9.00h 

1. 9h - La plaça major (270)  

“Cap dels dos no sabien que allò era. S’espollaven, i ella li cantava cançons de vides passades, i 

ell li explicava la veu de les dones d’aigua i li deia que l’havia estimada molt, que l’havia 

desitjada 

molt, però no 

sabia que allò 

no era allò, 

que allò que 

ell havia sentit 

era només 

una part que 

l’ajudava a 

encetar 

aquesta altra 

part d’ací dins. 

S’arreceraren 

a les coves. I 

un dia que 

pujaren un 

altre cim es 

van adonar que la Mariola era allà lluny, i seguiren el seu deambular per la Carrasqueta, 

l’Aitana i la Xortà, i després per la Serrella, la Safor i el Benicadell. 

Llavors, un dia, el camí se’ls va fer estranyament familiar i quan se’n van voler adonar ja eren 

de nou dins Agres. Havien entrat per l’Assut i estaven arribant a la plaça, tots dos a cavall, ella 

aferrada a ell. Un sol violent els enlluernà de colp a la plaça, com si despertaren d’un somni a 

plena llum. Era el punt del migdia i els llauradors anaven a casa a dinar amb l’aixada al muscle, 

les dones tornaven del llavador amb la bugada al cap i els homes eixien del casino de fer un 

colp. Els miraven i els somreien”. 

 

 

2. 9.05h- La plaça Major (pàg. 73.74)- Festa del pi (220) 

“En arribar a cal Coces li ho vaig preguntar mentre em feia les habituals fregues al pit. 

–L’home que plora. 
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–Qui era? 

–Que no ho has vist? Era l’home que plora. 

Com que no em deia res més, li ho vaig preguntar directament: 

–Per què plorava, tio? 

–I què importa? 

–Però, i la gent que l’envoltava? Ningú el consolava ni li deia res. 

–Et pareix que mereix poc respecte, un home que ix a plorar 

al carrer? 

–Però... no ho entenc, per què ha volgut plorar en públic? 

–I jo et dic que et cures d’eixa ceba teua de voler entendre-ho tot. La cosa és ben senzilla: una 

volta a l’any, l’home que plora ix a la plaça a plorar, i el veïnat li ret respecte en silenci. 

–A vore, tio, vol dir que eixe home ix una volta a l’any a plorar al carrer? 

–No, eixe home no. Un home qualsevol, o una dona. Enguany li ha tocat a eixe que has vist tu. 

L’any que ve puc ser jo, Valentina o el tio Mateu del Ribador”. 

_ 

“A Agres, a més, tenen el costum de tallar un pi de la Mariola, el porten a la plaça, el planten 

allà al mig i li boten foc a la nit. Passen tres dies sense deixar de beure, fumar i menjar acor 

què vols. Ho fan amb tota l’ànsia, com si ho feren per última volta, perquè és probable que 

molts ho facen per última volta. I, encara que tornaren sans i estalvis del servei, quatre anys 

fora de casa eren molts anys”. 

 

3. 9.20h - Ajuntament (pàg. 66) – El conte de Jornet (162) contat per l'Alcalde d'Agres a 

l'Ajuntament. 

“Eren ja tres quarts de sis quan l’alcalde va entrar a l’ajuntament, va desitjar bona vesprada a 

tots els presents i, una mica neguitós, es va disculpar per l’endarreriment que de forma 

involuntària havia patit com a conseqüència d’una visita necessitada de la seua audiència. I, tot 

dient això, mentre s’asseia a la poltrona que quedava lliure a l’altra banda de la taula, maleïa 

en el seu fur intern el maquiavèl·lic de Don Cossé i li adreçava tota mena d’infortunis.” 

El conte de Jornet 

“Això era i no era un xicon molt espavilat i amb molta sort que li deien Jornet. Un dia, Jornet 

tornava de vendre unes pells en un altre poble. Se li va fer de nit i es va arrecerar davall d’una 

carrasca. 

De sobte, va sentir uns cavalls i unes veus que s’acostaven, d’un bot es va enfilar amb les pells 

damunt de l’arbre. De seguida va aparéixer una quadrilla d’hòmens que es deturaren a 

descansar davall d’aquella mateixa carrasca i van encendre una foguera. Jornet maldava per 

mantindre l’equilibri en silenci, carregat com estava amb les pells i tot empudegat per la 

fumaguera. Al poc de sentir-los parlar, el xiquet es va adonar que aquells hòmens eren lladres 

que tornaven de fer algun robatori i que estaven repartint-se els diners del botí. 

Fins que Jornet no va poder aguantar més i li van caure les pells de dalt baix. Amb tanta sort, 

que els lladres es van espantar de vore que queien unes coses peludes de l’arbre, i tot 

aterroritzats varen pujar als cavalls i pegaren a fugir deixant-se els diners allà. Llavors Jornet 

baixa de la carrasca, arreplega els diners i au, cap a casa. 

En arribar al poble, a l’alcalde, que era un poc envejós i tenia Jornet en tema, li va entrar 

malíccia de vore el xicon tan carregat de diners. Així que va publicar un ban en què ordenava 
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que tots anaren a cagar davant de ca Jornet. I això va fer la gent. Jornet, però, estava ben 

tranquil. Ell anava arreplegant les caguerades i abocant-les dins de gerronets, i per damunt 

afegia dos o tres dits de mel. Quan va tindre tres o quatre gerronets plens, se’n va anar al 

mercat del poble del costat i va començar a pregonar pel carrer: 

–Merdamel! Merdamel! Qui vol merdamel? 

Ben prompte van començar a amanéixer dones que li’n volien comprar. Ho tastaven per 

damunt i trobaven que estava ben bona: 

–Però si açò és mel! 

–No senyora, açò és merdamel, que encara és millor. 

–Va, dóna’m una gerreta. 

I així, a poc a poc, Jornet va vendre tot el que duia i se’n va tornar al seu poble una altra volta 

amb la butxaca plena. En vore’l l’alcalde tan carregat, li va preguntar: 

–Xe, Jornet, com has fet tan gran falcat de bitllets? 

–Se’n recorda que va manar que tots vingueren a cagar davant de ma casa? Doncs ho he 

arreplegat tot i ho he venut al poble del costat. 

–Capaç seràs! 

–Sí, home! Vosté va a eixe poble amb gerronets plens de merda i anuncia “merda a soles”, i 

vorà com totes les dones li’n compren. Els agrada amb deliri! 

L’alcalde va publicar un altre ban on manava que tots anaren a cagar davant de sa casa, va 

arreplegar les merderades en gerres i va córrer al poble del costat, on començà a pregonar: 

–Merda a soles! Merda a soles! Qui vol merda a soles! 

De seguida van eixir les dones amb les graneres i van mamprendre l’alcalde a granerades. Li 

pegaren tal passó de vara que el deixaren blau com un lliri. 

L’alcalde, tan bon punt va tornar al poble, va acudir més calent que un dimoni a ca Jornet. Sort 

que el xicon ja havia pensat què havia de fer quan apareguera: 

–La culpa la té ma mare! –es va posar a cridar– Tota la culpa la té vosté, mare! 

Aleshores Jornet agafa una branca d’olivera i s’encara a ella: 

–Tot per culpa seua! 

Li va pegar una brancada tan forta, que la va deixar estesa en terra, morta, enmig d’un bassal 

de sang. 

–Què has fet, Jornet? Has mort ta mare! 

–No patisca, senyor alcalde –va dir Jornet tot tranquil, que ho tenia tot amanit, la sang d’un 

porc i tot–. Açò ho arregle jo en un tres i no res. 

Trau un flabiol de canya i comença a fer-lo sonar, tirorirorí-tirorí, i tot d’una sa mare va 

ressuscitar. L’alcalde es va quedar bocabadat de vore la flauteta meravellosa: 

–Eixa flauteta me l’has de vendre, Jornet! 

–Ni pensar-ho, esta flauteta és meua. 

L’alcalde va començar a oferir-li diners i més diners. 

–Ven-me la flauteta, Jornet, per favor! 

–Que m’entere jo que li vens la flauta, Jornet –cridava sa mare–, que mai no sabem en què ens 

hem de trobar. 

I l’alcalde vinga traure diners i més diners. Per fi, Jornet li la va donar: 

–Li la vendré, va, però no es crega que no em sap mal. 
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L’alcalde va arribar més content que una fira a sa casa, s’encara a la dona, li pega brancada i la 

deixa estesa en terra, morta. I es diu: “A voràs que prompte la ressuscite”. Trau el flabiol, el 

comença a sonar, vinga tocar-la flauteta, vinga tocar-la, i la dona que no s’alça de terra. 

L’alcalde, quan es va adonar que Jornet l’havia enganyat, va muntar en còlera i va decidir 

desfer-se de Jornet per sempre. Eixa mateixa nit van entrar ell i l’alguatzil a ca Jornet, el van 

ficar dins un sac mentre dormia i se’l varen emportar. 

Van pujar a la serra els dos carregats amb el sac, amb la intenció de llançar-lo d’un balç baix. I 

quan estaven dalt de tot de la serra, van deixar un moment el sac allí en un raconet, mentre 

anaven a inspeccionar quin era 

el cingle més alt des d’on 

l’havien d’espenyar. 

Mentrestant, Jornet, que estava 

quietet dins del sac, va sentir 

unes esquelletes i, en imaginar-

se que hi devia haver un pastor 

per allà prop, va començar a 

cridar, com si plorara: 

–Ai, que jo no vull casar-me 

amb la filla del rei! 

El pastor, que el va sentir, es va 

atracar per vore què eren 

aquells plors que venien del sac. 

–Ai, que desgraciat sóc! Que se 

m’enduen a casar-me amb la 

filla del rei i jo no vull! 

–Doncs jo sí que em casaria amb 

ella –va contestar el pastor. 

–Ah, sí? Doncs obri el sac i 

clava’t tu dins, i et portaran a 

casar-te amb la filla del rei. 

El pastor va alliberar el xiquet, li 

va donar el gaiato i es va ficar 

dins el sac. Jornet el va tancar 

dins, ben lligat, i li va dir: 

–Però, escolta, no digues res 

encara que et pregunten, si no, 

no et duran a casar-te en la filla 

del rei. 

I tot seguit se’n va anar amb el gaiato a pasturar el ramat d’ovelles ben lluny d’allà. 

En això, van tornar l’alcalde i l’alguatzil, que ja sabien quin era el cingle més alt de tots. 

Carreguen el sac, pugen al cingle i el reballen de dalt baix. El sac es va quedar sec en terra. I 

mentre baixaven aquells dos, contents de la faena feta, van sentir una veu que cridava: 

–Si de més alt m’haguéreu tirat, més n’haguera arreplegat! 

Varen girar els ulls en la direcció d’on venia la veu, i es van trobar Jornet ballant en un peu, 

amb un ramat d’ovelles vermelles: 
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–Si de més alt m’haguéreu tirat, més n’haguera arreplegat! –cridava Jornet ben content. 

Aleshores, tanta enveja li va agafar a l’alcalde, que se’n va pujar al cingle per mirar d’arreplegar 

ell també unes quantes ovelles. Es va llançar al buit, i allí es va quedar l’alcalde i totes les 

enveges. 

I conte contat, per l’aixumenera se’n puja al terrat, i qui no alce el cul s’ha cagat!”. 

 

4. 9.40h - Casa dels Puig (58) 

“Més va perdre Dionísia un dia de primavera de 1868. El marit havia nascut 

circumstancialment a Agres, i cada any, pel natalici, anaven a la casa que els Puig tenien al 

carrer Major, que anys després esdevindria casino del sector moderat, just dalt de la font 

d’Enmig i paret per paret amb la Casa de la Vila. Cada any hi oferia un dinar generós que 

prompte assolí renom. Hi convidava sempre a l’alcalde, el doctor, el senyor rector, els 

guàrdies, els seus apoderats i tota la família d’Ontinyent”. 

 

5. 9.45h - Font 

d’Enmig (pàg. 27) 

“Justament quan 

Quiqueta l’Escapulària va 

acabar de baixar la 

costera de la plaça i es va 

plantar a l’altura de la 

Font d’Enmig, Mercè la 

de Màrius i la Granota, 

que ja havien ensumat 

alguna cosa estranya en 

tota aquella maniobra 

del còlic del mossèn, es 

van distribuir els 

recorreguts i, 

ràpidament, es van posar 

mans a l’obra. Mentre 

Mercè l’Artista trencava pel cantonet del trinquet cap a les escoles i el solar, la Granota pujava 

per la costereta de l’església ca a la placeta del Raval i els afores de la part alta”. 
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6. 9.50h - Carrer Caragol (pàg. 18) 

“Al poble a tothora es parlava del temps, i quasi sempre per criticar-lo. Bon dia, li va dir en 

veure-la carregada amb el taulell de pa. Massa calor, Ximet, massa… Reblanirà les olives. No 

crec que dure gaire, va afegir ell. Això ha dit el Robert, aquest matí, a la plaça; diu que en caurà 

una de grossa. Devia anar begut, va matisar l’Africà. No, no, ha estat abans d’entrar a ca Basília 

la Verda, li va replicar la Mercè. Doncs ja ho veurem, va dir Ximet mentre s’allunyava de la 

porta del forn i trencava cap al carrer del Caragol; el Tapaforats no sol ficar la pota”. 
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7. 9. 55h - Placeta Vilana (pàg. 136) 

“De fet, tan de pressa anava que, justament en girar el cantó de la Placeta Vilana, va 

entropessar amb Batiste el ferrer, el qual, després de maleir el gat i la propietària- és clar que 

l’havia confós amb Llucifer-, es 

va aturar, va mirar als quatre 

costats i, sense importar-li gens 

ni mica que el marruix hi 

estigués present, va empentar la 

porta de ca la Botifarreta i s’hi va 

endinsar a les fosques i en 

silenci”. 

 

 

 

8. 10h - Carrer d’Enmig (pàg. 83) 

 

“Més avall, quan trencava pel carrer d’Enmig cap a la placeta Vilana, va sentir un diàleg al 

darrere, i, en girar-se, va veure que Bernat l’agutzil i el Festeres eixien xerrant de la presó. 

Mentre Bernat, que també feia de sereno, treia un manoll de claus de sota la capa i provava de 

tancar la porta, el Festeret li subjectava la llanterna i la llança reglamentàries”. 

 

9. 10.10h - Font de Barxeta (pàg. 16) 

Aquell mateix matí, a un quart de vuit, Ximet l’Africà, gendre de la Botifarra, va entrar a la 

cuina. Havia romàs despert des d’abans que Bernat el sereno cantés les sis: volia comprovar si 

la seua muller continuava amb les mateixes manies i tampoc avui no s’aixecava per preparar-li 

l’esmorzar. I sí, així va ser; estava desperta i ni tan sols s’havia immutat en sentir la veu 

esgarrada del Bernat pujant des de la font de Barxeta. 
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10. 10.20h - El casino (Bar vilana) – El tio collonera (157)  

El tio Collonera 

“Temps ha, al Casino moltes voltes s'ajuntaven hòmens roïns, un tall de perduts que no feien 

una altra cosa que fanfarronejar sobre això o sobre això altre, cada dia el tema que tocara. I un 

dia van començar a parlar de qui era el primer que li pegava a la dona, qui era el més mascle 

de tots, qui era el que més es feia respectar a base de carxots a la seua muller... perquè es veu 

que en temps vells esta era una virtut de la qual s'havia d'estar ben devanit. I en això, xarrant 

xarrant, el tio Batiste, a qui tots li deien “Collonera” perquè corria la brama que era un poc 

calçasses, es va atrevir a dir, tímidament: 

–Ei, doncs jo no li he pegat mai a la meua dona. 

–Au, va, Collonera, això no pot ser! –li deien uns, tot esvalotats, que no s'ho acabaven de 

creure.  

–Això és que no eres prou home! –li deien uns altres valents, d'eixos que cauen de cul. 

–Que no saps que “la carn i la dona, xorrant sang és bona”? –exclamaven encara uns altres, 

modificant el significat del refrany per a justificar la seua violència. 

Però Batiste Collonera no sabia res de tot això. És més, mai no se li hauria passat pel cap fer-li 

mal a la seua dona, a qui tant volia. 

–Això és que no tens collons! –insistien els parroquians– T'has de fer respectar. Si no, després 

és ella la que mana en casa i això no pot ser. 

–Jo sóc més 

home que 

vosaltres! 

I com que tots 

se li reien, ell 

se'n va 

avergonyir, i 

amb la més 

sincera voluntat 

d'esdevindre un 

home com Déu 
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mana, els va preguntar: 

–I com ho faig? Com ho he de fer, per a pegar-li a la dona? 

Tots començaren a donar-li lliçons de com es feia tan lloable i instructiva faena. 

–El que has de fer és no bonegar-la tant, i ventar-li més llenya. 

–Això, això! Garrot i aigua fresca! 

–Però la meua dona és massa bona dona, que jo no l'he bonegada mai –admetia el Collonera, 

un poc preocupat–. Tot ho fa bé. 

–Prova de contradir-la. Li dius que faça una cosa i després que li’n manes una altra, o li ho dius 

malament. I així, quan s'enganye, li arrees una passadeta de vara. Per exemple, quan arribes 

del bancal amb el ruc carregat, li manes que l'entre a casa de cul, en comptes de cara. 

–De cul? Però així l'animal no farà ni dos passes! 

–Per això mateixa. Li tires la culpa a ella i li espolses. 

Batiste Collonera no acabava d'entendre com era que, fent-li fer a la dona les coses malament, 

després encara li havia d'espolsar. Però ho va acceptar, ja se sap que les lleis que regulen el 

món són més bé arbitràries i ell volia ser bona persona. 

Heu de saber que en temps vells el bestiar havia d'entrar per la porta i travessar tota casa fins 

arribar al corral. En arribar aquell dia a la porta de sa casa amb l'animal carregat d'ametles, 

Batiste Collonera va començar a pegar crits i a estovar-li de calent a l'animal, que no volia 

entrar de cul, naturalment. Amb tant de rebombori, Batiste renegant i el ruc fent forçades, la 

dona va eixir corrents: 

–Que què passa? 

–Que el burro del dimoni no vol entrar a casa! I ha d'entrar de cul, vaja si ha d'entrar! Saps què 

et dic? Que ho faràs tu! 

–Va, home, com vols fer entrar el burro cap arrere? Que no veus que no es menejarà? –li feia 

la dona, tota estranyada per la intenció del seu marit. 

–Que no m'has sentit, redimoni? Si et dic que l'entres de cul, ho fas com et mana el teu home i 

l'entres de cul, fotre! 

–Ai, quin geni més curt, Batiste. No te l'havia vist mai tan curt. 

–I encara el voràs més curtet si no calles, mala pècora! Creu de seguida el teu home! 

La dona mai no havia vist el seu home tan rabiós, i va suposar que alguna li n'hauria passat al 

bancal perquè no era normal que el seu Batiste es portara així amb ella. De manera que 

recordà que més val callar que amb un burro pelear, i s'esforçà per fer com li manava: entrar el 

ruc a recules. 

–Au, burret, ja has sentit l'amo. Vinga, burret, a recules –li feia la dona, acariciant-li 

tendrament el llom–. Tan bo que eres... Va, tant de dia que has entrat cap avant, hui entraràs 

cap arrere. 

I l'ase: tec, tec, tec, tec... a poquet a poquet va entrar de cul per la porta de casa sense que li 

caiguera ni una ametla i travessà tota la casa fins al corral. 

El tio Batiste Collonera va vore que el burret ho havia fet tan bé, sense fer cap empastrada, i 

que la dona havia sigut tan creguda per destrellatades que foren les ordes de l'amo, que es va 

quedar sense estovar-la (tot i que no li va saber mal, ja que tampoc sabia ben bé com fer-ho). 

Dies més tard, el sant home va tornar al Casino més calent que el tio de la tela, i els va explicar 

als d'allà tot el que li havia passat. Que la seua dona era massa bona i no es feia de pegar. 

–Això no pot ser, alguna cosa farà que li faça meréixer una bona passada. 
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–Que no, ja us ho dic jo. Li mane entrar l'ase cap arrere, i ella en un tres i no res ja me l'havia 

entrat a recules. 

–Eu! Prova amb el menjar, això sí que no falla mai. 

–Dis-li que no cuina bé, o que estàs fart de dinar sempre el mateix plat, i li'l reballes tot per 

damunt. Si és de calent, perquè és de calent, i si no, perquè no. Prova-ho, Batiste, que això no 

falla. 

–Ho provaré, perquè esta dona, fent-ho tot tan bé, no em deixa pegar-li i ser un home com 

Déu mana.  

I el tio Batiste Collonera tornà cap a casa. Mentrestant, la seua dona preparava un humil arròs 

caldós per a dinar, amb molt de brou i pocs trossos perquè la vida no donava per a més. Ja 

anava a posar-li el plat a taula, perquè era tan bona dona que en arribar el seu marit del bancal 

sempre li tenia el plat acabat d'escudellar i en taula, que en això que es va fer el compte que 

una gallineta de les que anaven pasturant per casa havia pujat a la taula i havia cagat just en el 

lloc on menjava Batiste. Ella va tirar a torcar-ho, però de sobte va sentir com entrava el seu 

home i, dubtant si torcar la merderada o servir-li l'arròs, es va dir : “més val que li pose ja el 

plat, darrerament està un poc bascós i potser me'n fa una altra com la del burro”. I amb el 

mateix plat d'arròs va tapar l'excrement de la gallina. 

Batiste Collonera va arribar tot enfurit a casa, volent fer-li els comptes a la dona, i en vore el 

plat d'arròs damunt la taula va pensar “Manta és meua!” i atacà: 

–Vótou a Déu! Una altra volta arròs? Açò és una calamitat! 

–Però xe, Batiste, si en faig perquè t'agrada... 

–M'agrada, m'agrada... però cada dia arròs no es pot aguantar! Ahir arròs amb carabassa, 

despús-ahir arròs eixut, demà segur que vols fer-ne amb fresols i penques, o bajoques 

farcides! 

–Però jo sempre faig el que tu vols. Ahir no vares dir que hui voldries arròs caldós? 

–No, roín, que eres més roín que la veça! 

–Ah, i què vols que et faça? –li va demanar la dona. 

Batiste es va quedar pensant... però qualsevol cosa ella li l'hauria feta de bon grat. 

–Què vull que em faces? Merda! 

Llavors ella li va alçar el plat d'arròs i li va mostrar la caguerada de gallina que no havia pogut 

torcar: 

–Merda? Au, doncs ací 

tens merda. 

Batiste Collonera es va 

quedar tot esbalaït de 

vore com de creguda era 

la seua dona i es va 

quedar una altra vegada 

sense poder-li pegar 

perquè, clar, fins i tot era 

capaç de fer-li merda per 

a dinar. 

A partir d'aquell dia, el 

tio Batiste va gaudir més 

del seu matrimoni i no li 
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va tornar a importar el que els 

altres xarraren, ni que li digueren 

Collonera. 

I conte contat, per la xumenera 

se'n puja al terrat, i qui no s'alce té 

el cul cagat!”. 

 

11. 10.30h ESMORZAR AL BAR 

LA VI(L)ANA (30 minuts) 

 

12. 11h - Casa solà (pàg. 116) 

“-Seria convenient-va dir en to mel·liflu- que tot el poble isquera a la Casa Solà per tal de rebre 

Sa Il·lustríssima com Déu mana. És clar que això representa molt més que una mera presència 

física.” 

 
 

13. 11.05h - Carrer del forn (pàg. 37) 

“Aquella mateixa nit, mentre l’Africà deixava el matxo a la quadra després d’haver fet el viatge 

a l’almàssera, es va creuar amb Mercè l’Artista que, amb un mocador al cap es dirigia a corre-

cuita pel carreret del forn cap a dalt. Com es nota que Màrius el Coixo fa de dia a l’almàssera!, 

va pensar.” 

 

14. 11.10h - Carrer Sant Miquel - Festes de Sant Miquel (71) 
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“Acabava l’estiu i el 

que havia de ser una 

verema copiosa es va 

convertir en una 

collita marejada per 

les notícies que 

arribaven d’ací i d’allà. 

Els antiisabelins 

pegaven tirs per fer-se 

amb Alcoi, Alacant 

s’havia convertit en un 

trencaclosques de 

barricades. Al cap 

de pocs dies, les festes 

de Sant Miquel d’Agres van ser més lluïdes que mai amb el ressò del triomf dels alçaments 

contra la reina a Vinaròs, Sogorb, València, Sueca, Gandia, Alcoi, Alacant i Elx, i l’endemà Isabel 

es veia forçada a abandonar el desagraït regne a la recerca d’un exili propi del seu rang”. 

 

15. 11.15h - Carrer Sant Roc (165) 

“–Mos tornes el tros de plom? 

–Què teniu? 

–Què vols? 

–Tinc molt bones idees. 

–Va, digues. 

–Heu de fer una cosa. 

–Quina cosa. 

–Travessar la plaça en 

conill. 

–Què? 

–Si travesseu la plaça en 

conill, un dia de mercat, 

vos torne el plom. 

–Nuets? 

.–Del tot. 

–I què guanyes, tu? 

–Això és cosa meua. O et 

vaig preguntar jo per a què 

volies la 

meua camisa? 

–Quin desgraciat... 

–Quina plaça? –va preguntar el Coces. 

–La que vullgueu. La d’Agres em va bé. Però ha de ser a plena 

llum del dia, i un dia de mercat. 

–Estàs grillat!  
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–En voler recuperar el tros de plom, ja m’ho direu. 

Un dia de mercat, a migdia, Blai i el Coces tremolaven pels nervis al carrer de l’Assut. Es 

tapaven les vergonyes amb un tros de tela de sac. Havien quedat amb el senyoret que els 

guardaria la roba al carrer de Sant Roc, per vestir-se ràpidament quan arribassen. Les 

campanes de l’església van sonar les dotze, el senyal que havien acordat, i Blai i el Coces 

entraren en la plaça corrent. Corrien i corrien, més que si els perseguiren per haver furtat 

torró. Corrien més que si les bales del Petroli els empaitaren. Corrien més que si els perseguís 

una partida de roders. Corrien en pèl, travessant la plaça d’Agres un dia de mercat, a plena 

llum del dia. Corrien tapant-se la cara amb les mans perquè ningú els reconegués”. 

 

16. 11.20h - Porta de l’esglèsia (pàg. 21) - Rellotge (pàg. 23) 

“Quinqueta l’Escapulària va acudir amb moltes presses a la porta de l’església, es va assegurar 

que era ben tancada i va prendre possessió del replanell d’entrada, disposada a informar els 

fidels del dolorós còlic que el rector havia patit aquella mateixa nit i que li impedia, molt a 

desgrat seu, fer la missa diària, tan necessària, d’altra banda, en aquell poble tan envejós. Així, 

i al llarg de mitja hora, es va mantenir en aquella posició, bracejant sense parar i dibuixant amb 

el seu cos els turmentosos espasmes que aquell bon home havia suportat durant tota la nit, 

fent referència de passada a la calma i a la resignació espiritual amb què aquell baró aguantava 

un sofriment en forma de pedres que li destrossaven els ronyons i, alhora, encara era capaç de 

donar gràcies perquè el Nostre Senyor li permetia tastar una mica del martiri sols reservat als 

sants i a altres jerarquies del món celestial.”  

“Malgrat aquesta decisió, i quan ja havia baixat a poc a poc, simulant no immutar-se, les 

escales de l’església, encara va tenir temps de sentir alguna apreciació que Robert el 

Tapaforats, després de fotre’s un herberet segons ell i mitja dotzena segons la Verda, va fer 

sobre el rellotge del campanar i la relació miraculosa que aquella hora fixada podia tenir amb 

l’inici del còlic de mossèn Antoni.” 

Dins l'esglèsia de Sant Miquel (pàg.11) Les perdius del predicador (178) 

“Aquell gèlid matí de gener, a dos quarts de vuit, la tia Quiqueta l’Escapulària, actual sagristana 

de Volves, va eixir a corre-cuita de l’església de Sant Miquel i, persignant-se, va travessar la 

plaça en direcció a la casa abadia justament 

quan Robert el Tapaforats, que aleshores 

entrava a la taverna de la Verda per fer-se un 

herberet-o potser més- acabava d’augurar que 

aquella setmana nevaria de debò. Els nevaters 

tindran un bon any, havia comentat al portal 

mateix. Ni la tia Vicenteta, dona de Manel el 

Sord, ni Mercè la de Màrius van donar validesa 

a aquella profecia: el cel era clar i no feia gaire 

fred. Però ningú, ni tan sols la tia Quiqueta, que 

també va adreçar l’esguard cap a les esferes 

celestials, no es va adonar que el rellotge del 

campanar assenyalava les quatre.” 

           ___ 

Les perdius del predicador 
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“Això era i no era un poble on cada any convidaven un rector de renom a predicar per festes, i 

cada volta dinaven en una casa. L’home que li va tocar aquell any era caçador i, com que no 

sabien què fer-li al predicador per a dinar, el caçador va eixir a la serra a vore què matava. Se’n 

va anar a caçar i va matar dos perdius. 

–Ja estem salvats –li deia content a la dona–, ja tenim les perdius per a fer-les en un putxero 

per al pedricador. 

Arribat el dia, la muller va posar les perdius al foc i se n’anaren ben mudats a escoltar el 

predicador a missa. Com que el putxero està més bo si es fa a poc a poc, li van manar al xiquet 

que estiguera pendent del foc: 

–Tu queda’t a la mira del putxero, que nosaltres ens n’anem al sermó. Veges d’afegir llenya, si 

fa falta, i així les perdius que es coguen. 

I el xiquet això va fer. Però com més s’acostava migdia, més gana se li despertava. I com que el 

putxero de perdius feia tan bona olor, va decidir que les tastaria per vore si ja estaven cuites. 

Va pegar un pessic, i després un altre per a assegurar-se que estaven bones, i un altre... i així va 

anar espicsant, espicsant, fins que es va haver fotut les dues perdius senceres. 

–M’empare en Déu! –es va dir quan es va adonar de l’estropici– I ara què faig? 

Al cap d’un moment va arribar el rector: 

–Bon dia, és ací on he de dinar? 

–Dinar? Ací, sí, però valdria més que se n’anara a un altre lloc –li va contestar el xiquet–. Vosté 

no sap a on s’ha clavat! 

–Per què? –va fer el predicador, tot 

estranyat– Que què passa? 

–Ací mon pare li talla les orelles a qui 

ve a dinar.  

–Xe, com? 

–Sí senyor. Les orelles talla. 

El rector no s’ho podia creure, però 

com que els xiquets no diuen mai 

mentires, i aquell tant hi insistia, li va 

fer cas. 

–Com pot ser això? Doncs me’n vaig corrent! 

El predicador va agafar el maletinet i arrancà a córrer. I en passar per davant l’església, on la 

congregació entusiasmada comentava el sermó tan preciós que els havia fet, els pares del 

xiquet el van voler parar per a donar-li l’enhorabona, però el rector no en volia saber res. 

–Senyor rector! Senyor rector, a on va? 

I ell, vinga córrer. En açò, va eixir també el xiquet, que els va explicar per què fugia: 

–S’ha emportat les perdius! 

Llavors son pare va arrancar a córrer darrere el predicador: 

–Senyor rector, senyor rector! De les dos, mas que siga una! De les dos, mas que siga una! 

I el rector, en sentir-lo, es va dir a si mateix: 

–Fotris, això és que sí és de veres! Ara diu que me’n vol tallar almanco una! 

I així, va apretar a córrer encara més. I el pare anava darrere: 

–Senyor rector, encara que siga una! Una de les dos, la que vosté diga! 

I conte acabat, per l’aixumenera se’n puja al terrat”. 
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17. 11.55h - Carrer de dalt de l’esglèsia (pàg. 107) 

“Però en passar per la plaça va veure la Boira prenent el sol i, presumint que la seua ama es 

devia trovar a la taverna fent la barcella amb la Verda, s’hi va encaminar. I, justament quan 

empentava la porta de ca Basília, la Vara eixia de ca Quiqueta l’Escapulària, es creuava amb 

ella i, sense dir-li ni bon dia, es dirigia a ca la Peladilla pel carreronet de dalt de l’església.”  

 

18. 12.00h - Carrer Benialí (36, 43, 185) 

“La sala d’espera de cal Coces era un banc sota un parral al carrer, on autèntics enderrocs 

humans guardaven el torn a l’espera d’un miracle. (...) No hi havia ningú davall la parra del 

carrer de Benialí. No era dilluns, dimecres ni divendres, els dies que deien que el Coces passava 

consulta, però anava confiat que m’atendria igualment. La 

persiana de canyís, envoltada per un marc blau pintat en la façana, estava abaixada. El sentia 

entonar cançons velles, cosa que volia dir que a l’altra banda de la persiana la porta estava 

oberta. Vaig estirar la persiana. (...) L’endemà, una mica més calmat, vaig tornar a Agres. El 

Coces seia a l’ombra del parral cantant les seues cançons, dibuixant amb el gaiato en terra. 

Aquell dia no tenia visita i només hi havia la Valentina agranant el carrer.” 

 
 

19. 12.10h Escola (pàg. 50-51)  

“D’ençà que va arribar destinat a aquell poble i va trobar Doña Maria al capdavant de l’escola 

de les xiques, cada dia s’havia repetit de la mateixa manera. És clar que, en un principi, quan la 

va veure asseguda en aquella 

taula tan neta i ordenada, tot el 

cos li va tremolar. La dona, molt 

més jove aleshores, semblava 

una escultura grega. Tot i que el 

vestit no deixava al descobert ni 

el més petit tros de carn, 

excepte les mans, la cara i la 

part superior del coll, les corbes 

s’insinuaven pletòriques per 

sota la rigidesa del midó. I 

aquells volums tan rodons, 
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juntament amb la blancor d’una pell llisa, que encara s’endevinava més suau en les parts 

cobertes de tela, el van fer trontollar més d’una vegada davant la seua presència. Aleshores, ell 

era més jove i tenia la fogositat a flor de pell; qualsevol paraula dolça, el més mínim gest 

involuntari per part de la xicota se li enfilava per les entranyes i li embolicava la gola fins al 

punt de disfressar-li la pròpia veu i fer-la brollar atapeïda de galls, com si fos un col·legial 

primerenc en aquells afers.” 

 

20. 12.20h - Plaça de l'assut – Explicació-resum Teatre de l'aparició de la Mare de Déu 

d'Agres de Francesca Beneito (intervenció de l'actor que fa de pastor) 

“GASPAR: 

 (Ja és a la muntanya i resa en veu alta) 

Deu et salve Maria, plena ets de gràcia. 

El Senyor és amb tu. 

Benaventurada tu ets entre totes les dones,                                                                                                                                                    

i beneït és el fruit del teu ventre, Jesús. 

Santa Maria, Mare de Deu. 

Prega per nosaltres pecadors                                                                                                                                                             

ara i a l´hora, de la nostra mort. 

Amén. 

(Poc a poc s´il.lumina el lloc on s´apareix la Mare de Deu. Al mateix temps sona molt suau un 

“Ave Maria”. Gaspar comença a vacil.lar en la seva pregària. Deixa de resar i es queda 

bocabadat) 

- Déu meu! Què passa? Què és açò? On estic? Estaré somniant? 

 

VERGE: 

Gaspar, bon pastor, acosta´t. 

 

GASPAR: 

Qui sou vós, Senyora? 

 

VERGE: 

Sóc la Mare de Déu, a qui tu véns resant. He sentit les teues súpliques. Sempre escolte aquells 

que vénen a mi, plens de senzillesa i d´amor. 

Vinc a vetlar per aquest poble que ha elegit. Vinc a buscar a cada fill d´Agres. Vull que com tu 

ara m´encontren en el dolor, en el sufriment, i tambe en l´alegria . Vull que sapien que aci 

tenen una Mare, aguardant-los en la pau d´este lloc. 

 

GASPAR: 

Senyora! Reina del cel! Com pot ser tanta alegria? Senyora, sabeu que no em meresc tanta 

ventura. Què voleu de mi, Senyora? Faré tot el que em digueu! 

 

 

 

VERGE: 
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Baixa al poble i conta que m´has vist. Digues-los que seré reina de este lloc, de esta vall, de 

estes  muntanyes i que fare milacres per sempre a tots els que en bona fe i devoció vinguen a 

mi implorant la meua protecció. 

 

GASPAR: 

Sabeu que me muir de ganes per contar-ho. Estic desitjant ja que tot el poble vós contemple, 

que sàpia de tanta felicitat. Però..... no em creuran! Sóc un ignorant, un pobre pastor, diran 

que he perdut la raó. 

 

VERGE: 

Confia, Gaspar. Els cors senzills saben creure. Vinc a portar-los l´esperança que necessiten. 

Però els donaré una prova: te torne el braç que vas perdre de xiquet. Així ningú ho dubtarà.  

 

GASPAR: 

Senyora, el meu braç! 

M´ha tornat el braç! 

Gracies, gracies Mare de 

Déu! Córrec al poble! 

Vaig volant! 

(S´allunya de la Verge i 

abans de baixar es 

detura un moment 

contemplant el poble) 

Agres, desperta! 

Desperta d´est somni 

sense sentit! 

Desperta, desperta 

Agres! 

Eres xicotet però hui el 

més gran! Eres pobres però hui el més ric! 

Bonic m´has paregut sempre però hui.... hui tens entre estes penyes a la que és Mare de Deu! 

Veïns! Voltant-me està el cor! 

(Comença a baixar) 

Alegreu-vos veïns! Alegreu-vos i desperteu!  

Vingueu amb mi a la plaça que tinc molt per a contar! 

Fills d´Agres corregueu, escolteu-me! 

(A la plaça) 

Tinc l´ànima plena d´emoció! Però, aguardeu-vos un instant que us conte el succeït. En sent 

tan venturós de ser el pobre enviat que us vinc a portar ara el goig més gran, el que ningú en 

est poble no pugué somniar! 

Com tots els dies i com bé sabeu, amics, esta matinada vaig pujar a la serra. Començaven a 

veure´s les primeres llums del dia. Anant cap al castell començava el rosari. Quan estava resant 

amb tota la força de l´ànima, de sobte una cosa em va sorpendre. Una cosa que no us podria 

contar. Una estranya pau. Em semblava estar en el cel. Creïa sentir els ángels. Una dolça veu 
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em cridava pel meu nom. Alçant la cara vaig veure que seguda a un llidoner hi havia una 

Senyora de molta bellesa, tanta que no podia apartar d´ella els meus pobres ulls. 

Em pareixia que res ja valia la pena, que res ja brillava fora la seua bellesa i la pau que donava 

veure-la. Era estar amb ella igual que estar en el cel. 

Em va dir que venia per a ser la Mare d´est poble, per a ser la nostra alegria, per a ajudar-nos. 

Que preferia est poble, est racó. No ho sé. Em va dir paraules molt boniques. Jo em vaig 

quedar encisat i em va demanar que us ho contara. Allí està esperant-nos! 

Per a qué ho cregueu m´ha tornat el braç que de xiquet vaig perdre. Ací teniu el miracle! 

(Mostra el braç) 

Què esperem, fills d´Agres si la Verge està aguardant-nos? 

(Tots van quedat-se quiets a mesura que avança el relat. Quasi retrocedeixen amb veneració) 

 

RITA: 

Fill! Fill meu 

(Li toca el braç i intenta agenollar-se però Gaspar l´alça i la té del braç) 

 

PERE: 

(S´adelanta entre el grup de gent) 

Gaspar, ets com un xiquet! Ja t´ho vaig dir moltes voltes! Quasi em reia de la teua candidesa! 

Però et necessitava! Et necessitem tots, Gaspar, perqué ets transparent, perquè se´t notava. 

Deixa´m que hui m´agenolle davant la teua innocència i bondat. 

(S´agenolla però Gaspar l´alça) 

Estic tremolant com tu. Estem tots emocionats.  

(Se´n torna cap a la gent cridant) 

Fills d´Agres! Gaspar ha resat per nosaltres tots els dies a l´alt de la serra. Ell ens ha portat hui a 

la Mare de Déu. 

(A Gaspar amb veu baixeta) 

Jo no sé si puc creure com tu però eixa Senyora estic segur de qué ha vingut a est poble per tu. 

Perquè has cregut sempre abans del miracle. 

(li assenyala el braç) 

Perquè has resat sermpre. Perquè jo sé com anaves preocupat per nosaltres. Ella t´ha sentit 

tantes voltes que ha vingut. El teu cor de xiquet ha sabut voler com ningú!. 

(S´abracen Gaspar i Pere. A la gent) 

Que sonen fortes les campanes! Que puga el poble tot cantant a la Verge en processó, que Ella 

ens espera prop del castell. 

(Les dones i els xiquets comencen a cridar i amotinar. Tot sona confús però ple d´alegria. Sonen 

les campanes” 

 

21. 12.30h - Font de l'assut - Cançó «El sereno s'ha perdut» (198) 

“El sereno s’ha perdut 

per la font de l’Assut, 

un xiquet se l’ha trobat 

amagat en un forat, 

el dimoni a Tereseta 
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li ha furtat la parelleta. 

El serenet! 

 

El xiquet canta prou bé 

i el farol ja el té, 

no se’l vol deixar 

perquè vol ser sereno 

de la vora del mar. 

El serenet!”  

 

 

 

 

 

22. 12.35h - Llavador (75) 

“Amb les trenes fetes, Elvira ajudava la mare en les feines de la llar, vigilava el foc, remenava 

els perols, rentava al llavador i bressolava els cosins menuts”. 

 
23. 12. 50h - Camí del santuari (232-233)  

“De camí al convent el Coces va veure unes quantes cases precintades i dones vestides de 

negre amb mocador al cap que xiuxiuejaven i s’esmunyien pels cantons”. 

 

24. 12.55h - Quan es veja el santuari – Camí de ciprers: (188) 
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“Feia mig any que el Coces practicava. El que no s’esperava era que per Sant Joan haguessen 

encalcinat l’ermita i que lluís tota blanqueta al mig de la vall. Això faria la seua proesa encara 

més vistosa. De matinada, tan sols il·luminat per la lluna plena, el Coces va agafar una dotzena 

de prunes ben madures i es va atracar a l’ermita. Va posar una pruna a la fona i inaugurà la 

façana amb una taca redona. Seguiren més i més trets de pruna fins a dibuixar-hi una cara 

somrient al bell mig de la façana”. 

 
 

25. 13.05h - El castell - La mare de déu coronà (175) 

La Maedéu Coronà 

“Conten que després de la Vinguda de la Mare de Déu al Castell, els habitants de la veïna 

Alfafara es van disgustar un poc perquè havia aparegut a Agres i no al seu poble. Pensaven que 

qualsevol dia també aniria alguna Mare de Déu allí. Tan convençuts estaven d’açò, que un dia 

diuen que va passar el que us contaré. 

Un matí anava una dona per la Mateta, quan va vore pel carrer una paput. Com que mai 

n’havia vista cap, va pensar que la tan esperada Verge ja s’havia aparegut a Alfafara, perquè 

veia clar que era la Mare de Déu, fins i tot la cresta li semblava una corona celestial. Corrent va 

anar a buscar el capellà, i pel camí a tots els que trobava els ho explicava: 

–La Mare de Déu, se m’ha aparegut la Mare de Déu Coronà!  

Tota la gent la va seguir fins a l’abadia. Quan li ho van dir al capellà, este va manar que 

agarraren un llençol net per 

arreplegar-la i tot el poble 

corrent, que les cametes 

tocaven el cul, va arribar a 

on estava la imaginada 

Mare de Déu. 

La paput, en vore tanta gent 

que se li acostava, va pegar 

una voladeta i es va parar 

en un arbret que hi havia un 

poc més amunt, i va 

començar a cantar: 
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–Brut, brut, brut! 

Els llaganyosos van entendre que deia que el llençol amb què volien agafar-la estava brut, i li 

van contestar: 

–Maedéu Coronà, si està net de ruscà! 

I la paput, una altra volta la cançoneta, “brut, brut, brut!”, va alçar el vol i es va parar dos 

bancals més amunt. Tota la comitiva la va seguir cegada d’emoció. 

–Brut, brut, brut! –va tornar a cantar la paput. 

El capellà, quasi caient-li les llàgrimes, li va tornar a dir, desesperat perquè perdien la Mare de 

Déu: 

–Maedéu Coronà, si està net de ruscà! –al mateix temps que provava d’agafar-la. 

Llavors, l’au va alçar novament el vol i es va perdre de vista per dalt del pinar de la vila. El 

capellà, plorant a llàgrima viva, va dir a la gent: 

–Ploreu, fills meus, que la Mare de Déu no mos vol –i així, van haver de conformar-se. 

I conte contant, ja s’ha acabat”. 

 

26. 13. 20 h – Santuari: Entrada (224), lloc de ciris (237), la mare de déu (versets: 217)  

“Cada vegada que l’he vist m’ha preguntat per tu. 

–Com està? 

–Bé, ara amb el còlera passa el dia al convent. 

–Al convent de la Mare de Déu? –se’n va estranyar el Coces. 

El tio Toni continuà explicant que havien habilitat les cel·les de l’antic convent dels franciscans 

per als infectats del còlera. Allà portaven cada malalt nou que es detectava a Agres i tota la 

seua família, i no els deixaven eixir fins que estigueren bons, si mai ho 

tornaven a estar”. 

 
__________ 
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“Els dies del còlera al convent passaven lents. El doctor Linyana reservava la tercera planta, la 

dels malalts terminals, al frare i els saludadors. Posaven als malalts compreses amb neu al 

front per fer-los abaixar la febre, els ungien tot el cos amb oli de les llànties del santuari de la 

Mare de Déu, vetlaven que sempre cremés un encens elaborat pel Búsol i consolaven 

moribunds i agònics”. 

 
__________ 

“Agres és un poble 

de gust i sanitat, 

és uno d’eixos pobles 

que molts els ha agradat. 

Tenim en eixa ermita 

la gran Mare de Déu, 

que als cegos dóna vista, 

als muts dóna veu, 

als coixos bones cames, 

remei dóna als tullits. 

Per això els fills d’Agres 

estem tan devanits”. 

. 

“Santa Anna en lo port d’Albaida, 

Sant Vicent en Agullent, 

la Mare de Déu en Agres 

i el Santo Cristo en Bocairent”.  



35 

 

. 

“A la fira no vages 

si no tens diners 

i a la Mare de Déu d’Agres 

si no ho tens promés”. 

 

27. 14.00h - DINAR AL RESTAURANT DEL CONVENT (ENTRE SETMANA MENÚ DE 7€) 

Menjar típic d'Agres i la Mariola (Arròs al forn o Bajoca farcida) 

 

28. 15.30h - Placeta del Raval (pàg. 27) 

“Justament quan Quiqueta l’Escapulària va acabar de baixar la costera de la plaça i es va 

plantar a l’altura de la Font d’Enmig, Mercè la de Màrius i la Granota, que ja havien ensumat 

alguna cosa estranya en tota aquella maniobra del còlic del mossèn, es van distribuir els 

recorreguts i, ràpidament, es van posar mans a l’obra. Mentre Mercè l’Artista trencava pel 

cantonet del trinquet cap a les escoles i el solar, la Granota pujava per la costereta de l’església 

ca a la placeta del Raval i els afores de la part alta.” 

 
 

29. 15.35h - Carrer de la Torreta Alta – La pluja de bunyols (185) 

La pluja de bunyols 

“Fa molts anys vivia ací a Agres, en el carrer de la Torreta, un matrimoni de vellets que 

passaven casa com podien, perquè no tenien fills. La dona, més pilla i espavilada, administrava 

la casa mentre que l’home, més bona persona i ignorantot, anava cada matí a fer un costalet 

de llenya. 
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Un dia, quan el vellet tornava carregat amb el costalet va vore en terra una cosa que li va 

cridar l’atenció, li va paréixer una pell i va pensar que d’allò la seua dona podria fer-li un bon 

jupetí. La va arreplegar i quan va arribar a casa li la va ensenyar a la dona: 

–Mira quina pell més bonica que m’he trobat a la serra, podries fer-me un jupetí ben mudador. 

Ella de seguida es va adonar que era una cartera, la va obrir i es va quedar admirada del que 

contenia. Però li va contestar: 

–No, et faré un sarronet perquè vages a l’escola.  

El vellet, que s’ho creia tot, això d'anar a l'escola li va agradar encara més que el jupetí, ell que 

no hi havia pogut anar de xiquet. 

Aquella nit els vellets es van gitar enjorn. Però la dona, que no podia dormir barrinant què fer 

amb els diners i sense ser descoberta, en vore que el seu home dormia, es va alçar i va 

començar a fer bunyols. Quan ja n’havia fet prou els va estendre al ras per damunt de la llenya 

i se’n va anar a dormir. A l’endemà, quan es van alçar i va descobrir l’estesa de bunyols, li ho va 

preguntar a la dona: 

–Què són tots eixos bunyols? 

–Això és que esta nit han plogut bunyols! Que no has sentit quina arruixada ha fet? 

El pobre vellet, com que va vore tots els bunyols escampats per damunt la llenya, s’ho va 

creure i es va alegrar molt. 

Al cap d’uns dies el vellet va 

trobar anant al bancal dos 

hòmens forasters que li van fer 

un preguntat: 

–Vosté passa per este camí molt 

a sovint? 

–Eh, sí... 

–I no ha vist per ací una cartera 

de pell? 

–No, no l’he vista, però l’altre dia 

em vaig trobar una pell... 

Els hòmens van pensar que es podria tractar de la cartera que ells havien perdut: 

–I què va fer de la pell? 

–Li la vaig donar a la meua dona perquè volia que me'n fera un jupetí mudador, ara per a 

l'hivern. 

–Podem anar a parlar amb la seua dona? –li van demanar els forasters. 

Pegaren cap a casa i quan li ho van preguntar a la dona, ella va dir que no en sabia res del món, 

i l’home, ignorant de la vida, li va dir: 

–Xe, sí! Aquella pell que et vaig dir que me'n feres un jupetí mudador i tu em vas dir que millor 

em faries una cartera per anar a escola! 

Mentrestant la dona, per darrere, anava fent carasses i dient-los als forasters: 

–No li facen cas, no veuen que està tocat del perol? Com ha d’anar ell a l’escola, a la seua 

edat? 

–Que sí, dona, la vespra de la pluja de bunyols! 

I ella tornava a dir-los als hòmens: 

–Ho veuen? Vegen vostés si plouran bunyols! Està grillat, no li facen cas. 
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Així, els homes se’n van anar convençuts que aquell vellet no s’havia trobat la cartera plena de 

diners que ells havien perdut uns dies abans. 

A partir d’aquell dia, i sense que el vellet sabera per què, aquell matrimoni va començar a viure 

millor. 

I conte contat, per l'aixumenera se n'ha envolat”. 

 

30. 15.45h - Eixida del poble, camí de la Torre (pàg. 20) 

“A l’eixida del poble, a punt d’agafar el camí de la Torre, ho va preguntar a la Marqueseta, 

criada de la Comtessa. No, no s’ha mort, li va contestar Tona; fa mitja hora he estat jo a sa 

casa. Però es troba molt malament… Hauries d’anar a veure’l, va afegir en veu baixa i amb to 

de certa complicitat. Sí, va pensar Ximet l’Africà, mentre alenava profundament, content de la 

notícia. Sempre s’havien portat bé; el Geperut no hauria donat el seu Príncep a ningú que no 

hagués estimat de debò. Però les dones… Des que la seva sogra, la Botifarra, va tenir aquelles 

raons amb la dona del Geperut, ells mai no s’havien tornat a parlar en `públic, per allò del què 

diran. Tanmateix, en privat, quan es trobaven sols en algun bancal, això sí que era una altra 

cosa; com si res no hagués passat, xerrant i xerrant tots tres: ell, Ximet i el matxo. Per què 

deuen ser així?, es va preguntar tot volent entendre el sexe contrari, i, tot seguit, conscient del 

retard, es va calar el barret i va pegar una ramalada al Príncep pensant en els bonegons de 

l’oncle Remigi.” 

 

 

 

31. 16.30h - La mola (pàg. 49) Bancal d’oliveres de la Mola (95) 

“Devien ser les onze del matí de dimarts; algun núvol despistat surava per damunt de la Mola, 

com si no sabés massa bé on ubicar-se per tal de donar compliment al vaticini del Tapaforats; 

la temperatura, però, continuava sent quasi la mateixa: si de cas, un petit descens, tot just 

perceptible en aquelles hores del matí.”  

 

____ 

“Al cap d’uns quants mesos, quan el Coces ja es deia així i s’havia recuperat, va trobar un tros 

de metall en un bancal d’oliveres del puig de la Mola. Ni ell ni Blai no havien vist mai res de 

semblant. Era una peça rectangular, plana i fineta. Tenia un color verd molt fosc, quasi negre, i 

no devia fer més de dues 

polzades de llarga per una 

d’ampla. Per un costat estava 

totalment polit i era suau al 

tacte. Per l’altre tenia inscrites el 

que semblaven unes figures que 

semblaven puntes de fletxa. 

–Què creus que deu ser? 

–Pareix un missatge secret –va 

aventurar Blai. 

–Vols dir? Jo hauria dit que és 

una moneda antiga. 
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–Però si és plom! Com vols que una moneda siga de plom? Les monedes són d’or o de plata. 

El van adoptar com el seu tresor comú. Tot i que a Blai no li feia ni fred ni calor, Joan sentia una 

fascinació estranya per aquella placa de plom, com si fóra una clau màgica que el pogués dur a 

un altre món”. 

 

32. 17.30h – El corb i la rabosa i/o altres contes al Casal Jove narrats per l'autor d'Agres i 

dolces i Si ha Nevat.  

El corb i la rabosa 

“Això va anar i era un corb i una rabosa que es van fer amics. Però, com que dels animals, 

animalades, va ocórrer que a tothora estaven desafiats. Anaven junts a caçar ara una perdiu, 

adés un conill, i per un motiu o un altre no mataven res i sempre acabaven renyits i blaus de 

fam. 

Un dia, la rabosa li va proposar al corb: 

–Escolta, corb, conec un mas a on la masera fa formatge i el deixa en la finestra a eixugar. He 

pensat que, si tu voles i l’agafes, ens el podríem menjar. 

Al corb li va paréixer una bona pensada, i allà varen anar. L’ocell va volar fins a la finestra del 

mas, va agafar el formatge de la masera i es va para en una olivera. La rabosa va córrer fins 

allà, però en arribar va vore que el corb no volia compartir el formatge amb ella ni baixar de 

l’olivera. 

–Corb, que no penses donar-me’n? Va, baixa! 

Però el corb aguantava el formatge amb el bec i no deia res. Fins que la rabosa en va tindre 

prou i va trobar una manera de fer-se amb el formatge: 

–Escolta, corb, m’han dit que cantes molt bé. Per què no em cantes una cançó d’eixes tan 

boniques que tu saps? 

El corb, com era tan vanitós, va estar molt ufà que la rabosa el volguera sentir, i va començar 

amb els seus grinyols desagradables, “cocococ, gururú, cocococ, gururú”... Amb tant mala 

fortuna que al primer refilet li va caure el formatge del bec, la rabosa el va empomar i se’l va 

sampar en dos mossos. 

El corb va tindre molta malíccia de la passada que li havia pegat la rabosa i només pensava a 

venjar-se’n. Així que un altre dia li va dir: 

–Escolta, rabosa, vols que anem a una figuera que jo sé que té figues? 

–Va, mone! 

Se’n van anar a la figuera i el corb volava per damunt, rum-rum, però la rabosa no hi arribava 

encara que botara. I el corb vinga menjar-ne, de rama en rama: 

–Mmm, que bones estan les figues! 

I la rabosa: 

–Corb, tira-me’n una, que jo no arribe! 

I el corb, quan la rabosa no el veia, li tirava les figues que no volia, més verdes i dures: 

–Ai! –cridava la rabosa cada volta que li queia alguna damunt– Ai, ai! Vés alerta, corb, que em 

cauen damunt! 

I el corb: 

–Va, ara te’n tiraré una de ben bona. Tu obri la boca. 

I la rabosa, amb la boca oberta, corria de davall una rama a una altra, i el corb li’n tirava per a 

fer-li mal i se li reia d’amagat. Fins que li’n va tirar una de verda a l’ull amb mala gana:  
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–Ai, ai, ai! –gemecava la rabosa– Ai, que m’has entortat! 

I el corb no deixava de riure-se’n, mentre la rabosa rabiava i plorava. 

–El pendó roín! –es va dir– I encara se’m burla! 

Tanta ràbia li tenia rabosa i tanta era la rencor que li guardava, que va pensar com el podria 

enganyar. “Què intentaré?”, es preguntava. Fins que un dia li va dir: 

–Escolta, corb, he pensat que et convidaré a una paella d’arròs. Ja sé que tu no deus tindre 

molta fam i no en voldràs menjar, perquè amb tantes figues... 

–Tu no patisques, que jo també trauré la part –va contestar el corb. 

I això van fer. La rabosa va guisar una paella d’arròs, i quan van començar a menjar-se-la, com 

que el corb menjava a picotades i només podia menjar de gra en gra, la rabosa en quatre 

mossos se la va acabar. 

–Ara sí que m’has fotut –es va dir el corb–. Però jo te l’he de pegar... 

Així que un altre dia que tornaven a estar tufats, el corb li va dir a la rabosa: 

–Mira, saps què t’he de dir? Que m’han convidat a una nóvia en el cel, així que me’n vaig 

volant i tu et quedes ací baix fent-te la guitza. 

A la rabosa, que a tothora estava esfambrada, li van fer molta goleta les coquetes fregides en 

mel que, com tot lo món sap, es mengen al cel, i va voler convéncer el corb que la hi portara, 

perquè ella no sabia volar. Tant li va insistir, com esperava el corb, que per fi va consentir: 

–Va, si vols vindre puges damunt de mi i anirem els dos junts. 

Pensat i fet. La rabosa va pujar al bè del corb. 

–Estàs ben agarradeta? –li va preguntar. 

–Sí, en voler –va respondre la rabosa. 

–Doncs hala, ja ens n’anem, cap al cel! 

El corb va alçar el vol i va començar a guanyar altura amb la rabosa al llom. 

–Raboseta, veus terra? –li preguntava el corb. 

–Sí! 

–Doncs encara hem de seguir pujant. 

I el corb vinga volar cap amunt, cap amunt, cap amunt... 

–Raboseta, veus terra? 

–Sí! 

I cap amunt, cap amunt, cap amunt... 

–Raboseta, veus terra? 

–Sí, encara en veig una miqueta! 

I cap amunt, cap amunt, vinga pujar. Fins que a la fi: 

–Raboseta, veus terra? 

–No, ja no en veig! 

–Això és que ja estem arribant –li va dir el corb–. Au, ja pots amollar-te! 

La rabosa es va soltar. Llavors el corb es va girar panxa en amunt i aquella va caure. 

I mentre queia, la rabosa anava dient-se: 

–Pallús o regat, pallús o regat... –tot esperant aterrar sobre brossa blaneta o sobre un bancal 

moll. 

Va tindre la sort de caure sobre la taula embassada d’una horta, però va pegar tan gran bac 

que es va quedar tota estacada dins el fang, amb cua fora. Amb el cap dins del fang encara 

sentia les rialles burletes del corb. I allí es van quedar les picabaralles del corb i la rabosa, que 

ja no va tindre esme de venjar-se. 
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I conte acabat, per l’aixumenera se’n puja al terrat”. 

 

33. 17.45h - Berenar la Mona de Pasqua i cantar cançons tradicionals (163) 

“Ja venim de berenar, 

hem jugat a la tarana, 

s’hem begut un got de vi 

i hem trencat la catalana. 

Ai, xúmbala, catala xúmbala, 

ai, xúmbala, del polissó, 

ai, xúmbala les xiques guapes, 

i les lletges al racó”. 

. 

(per trencar l’ou de la mona al front d’algú) 

Ací em pica, 

ací em cou, 

ací em menge la mona… 

i ací et trenque l’ou! 

34. 18.30h – FINAL DE LA RUTA 
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Annex 2: Mapa de la ruta 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YjNkLPre_1344RYyd4UCje23e-

CBTlTh&ll=38.77843119493572%2C-0.5159856499999478&z=16 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YjNkLPre_1344RYyd4UCje23e-CBTlTh&ll=38.77843119493572%2C-0.5159856499999478&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YjNkLPre_1344RYyd4UCje23e-CBTlTh&ll=38.77843119493572%2C-0.5159856499999478&z=16
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Annex 3: Quadern de l’alumnat
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