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PRESENTACIO



I

Vaig a presentar-vos a la meua padrina. Ho faig
sense permis d’ella, pero estic segur que quan

ho sapia no ho prendra a disgust. ¡La conec massa! ¡Es
mes bona...!

Ella es amigueta de tots els amiguets meus, i per
tant, la podeu considerar com a amigueta vostra.

¡Que be ho passem al voltant d’ella, quan nos
conta eixes coses tan boniques que sap!

I es per aixo que vullc presentar-vos-la, perque gra-
cies a ella, vos les puc contar yo.

No em pregunteu si es guapa o lleja, perque no sabria
d i r-vos-ho. Yo faria el seu retrat aixina: uns ulls que son
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mel, un somriure que et fa sentir bo, i una veu... que fa
teu el mon mes fantasios, quan comença a contar i contar
eixes histories que yo li escolte en la boca oberta.

L ’ a rgent dels seus cabells es com una corona. ¡Si,
aixo es! Una corona guanyada per la seua s a b i e a i la
seua bondat.

Un dia li pregunti:

-Padrineta, ¿per que tens els cabells tan blancs?

- P e rque he vixcut molt... ¡Tal volta massa! -fon la
seua resposta-. Cada cabell blanc es una ensenyança
que he depres en la vida.

-¡Caram! ¡Puix deus de ser molt sabuda!

I mira per a on, li feu gracia la meua eixida i soltà
una bona rialla.

-En eixe cas, padrineta, ¿els teus cabells no han
segut sempre blancs?

-¡No, clar que no! Eren negres foscs com la nit; pero
d’aixo fa tant de temps que ya no m’enrecorde.

-I... ¿a mi tambe se’m faran com els teus, al temps
que yo vaja deprenint coses i mes coses?

-Sí, fillet, es llei de vida...

-¿Saps que et dic? ¡Que no torne mes a l’escola!
¡Aixo mateixet! ¡No vullc que els meus cabells canvien
de color! ¡No vullc que se me’n tornen blancs com a tu.

I ella, somrient guilopeta va i em diu:

-No, segur que no se’t faran blancs; pero... ¡te crei-
xeran orelles de rossi!

Eixa es la meua padrina. Mes sabuda que el Rei Sabi, i
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gastant unes charradetes... que et fan caure de tos. Acabes
esclatant la rialla. Pero alla dins te deixen coentor.

I com ya la coneixeu, passe a contar-vos les coses
que he depres d’ella.

Una volta les sapiau, conteu-li-les als vostres amiguets.
P e rque totes son dignes de saber-se; com diu la padrina,
un valencià deu saber moltes coses sobre Va l e n c i a .

Solament aixina podra coneixer-la i donar-li tot el
seu voler, com un bon fill deu fer en sa mare.
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II
La meua padrina viu en una alqueria a les afores del

poble. Abans estava enmig de l’horta, i per a anar al
poble hi havia una sendeta v o re j a d a per un t o l l
d’aigua que devallava d’un moli. Ara s’ha eixamplat
tant el poble que l’alqueria està quasi dins d’ell. Pero
no importa; per molts carrers nous que obriguen, la
casa de la padrina sempre sera bonica, i no fara mala
figura, perque es un testimoni molt ben conservat de la
llar dels autentics llauradors valencians, com ho es
tambe la barraqueta.

Per a mi, anar a l’alqueria es una festa; la canço de
l’aigua que remoreja per la sequia avall, acompanya les
meues correries pels tarongers i per l’horta. Es una
canço a la llibertat, que yo la sent corejar dins de mi,
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perque yo tambe em sent lliure com ella i com els par-
dalets que s’engrunsen en les branques dels arbres...

¡Es quan comprenc que yo tambe forme part de la
Naturalea!

D a r re re de la casa hi ha un r i u - r a u , que em ve
molt be, perque em defen de la pluja quan cau, i del
sol brusent quan em sofoca. I aixi puc seguir jugant
en els meus amiguets.

A la porta de la casa una esplendida parra ombreja
l’entrada. Tambe hi ha un pouet d’aigua molt fresca, un
forn per a coure el pa i una figuera de branques espe-
sses i pampoloses, carregades de figues dolcissimes.

No espereu vore un gos nugat a la soca. Al voltant
de la padrina tot lo mon es lliure.  L’unic que de quan
en quan tasta la gabia es el loro, perque pica la cua a
Perepe. ¡Te un viciet...! Precisament eix ambient de lli-
bertat es el que em fa sentir tan a gust.

Tot lo mon treballa de calent, fins la padrina; pero
sempre troba un ratet per a raonar en mi i fer-me les
seues contaralles.

En l’estiu, a la porta de casa, arruixada i fresqueta, o
a l’ombra de la figuera; en l’hivern al solet o davant de
la llar. Una llar grandota, que s’engul la llenya com si
fora un monstruo, i que em torra per davant mentres
m’eriçone per darrere...

Com totes les cadires son massa altes per a mi la
padrina volgue comprar-me’n una a la meua mida. Mes
un bon dia es trencà un barrot de la que yo acostuma-
va a usar i l’arreglaren tallant-li les pates. ¡Total, que es
quedà nana!
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-Veges si t’apanyes en ella -em digue-, fins que bai-
xem a la capital i en comprem una atra chicoteta.

¡La pobra cadira tenia un aspecte...! Ni era gran ni
menuda, era... nana, com els nanos de la processo, que
tenen el cabot grandot i les cames primetes.

Pero quan la vaig tastar, la trobi tan comoda que ya
no n’he volgut una atra.

¡Si ella poguera contar totes les coses que li he
escoltat a la padrina... ¡faria rogle al seu entorn!

P e ro a la padrina, que accepta que yo nomene
«nana» a la cadira, no li agrada que m’ho diguen a mi.

Un dia que el jornaler em va cridar: «Nano...!» la
padrina s’enfadà moltissim.

-¿Per qué li has parlat fort a l’home?  NANO vol dir
chiquet, ¿no?

-¡No senyor! Aixo son modes dels qui no han parlat
mai en valencià i ara se les donen de sabuts. Nano i
chiquet son dos coses molt diferents.

-¿Ah, sí?

-Un chiquet es un infant en un desenroll normal, i per
tant, el seu cos es harmonios i correcte. I un NANO es...
es... com la teua cadira, que no te la c re i x c u d a com li
cal. ¡Aixo es! ¿Ho veus clar? Un nano te els membres des-
p ro p o rcionats: el cap gros i les cametes i els bracets de
chiquet. ¿Eres tu un NANO? ¡Pensa en el cap!

-¡Te rao, caram! ¡Yo que vaig a ser nano! Yo,soc...
un chiquet.

- Ya tens explicat per qué m’he desinquietat en
l’home.
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Puix be, ya ho sabeu. Som chiquets i no som
nanos. ¿Tindra rao la padrina i nos caldra a tots
d e p re n d re be el valencià sense... a f e g i t o n s v i n g u t s
de fora?

Menys mal que no se li a n t o i x a p a r l a r-me en un
valencià del sigle XV, com fan molts ara. Perque si aixi-
na ho fera... no podria contar-vos yo cap de cosa bona,
perque no la comprendria...

Mes no patiu, i si teniu gust de llegir-me, en troba-
reu un recull prou guapet.

P e ro no puc deixar d’alarm a r-me, perque... ¡mira
que si condix l’eixemple i els castellans decidixen par-
lar i escriure un castella del sigle XV! ¡¡Qui s’aclariria en
els llibres del colege...!!

VOCABULARI

Al voltant Alrededor.
Sabiea Nom de la qualitat de saber

o coneixer moltes coses.
Rialla Accio de riure.
Eixamplar Fer mes ample.
Vorejada Que du alguna cosa arrimada a la vora.
Toll Quantitat chicoteta d’aigua que va per

una sequia o reguer.
Devallar Baixar.
Corejar Fer cor.
Branques Cada una de les parts de l’arbre que 

naixen del tronc.
Riu-rau Sequer, espai cobert on es coloquen les

panses sobre canyiços per a que se sequen.
Brusent Que crema.
Ombrejar Fer ombra llevant la llum del sol.
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EL CHIQUET CORONAT

La llar Braser per a calfar-se, en un conducte 

per a on se n’ix el fum.

Monstruo Ser terrorific, lleig, cruel.
Creixcuda Nom que se li dona a l’accio de creixer.

Afegitons Lo que s’afig ad alguna cosa.

Antoixar Desijar vivament.
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En el palau real tot era alegria.

Havia naixcut un hereu a la Corona d’Arago, que ho
era al mateix temps del Senyoriu de Montpeller.

Els feliços pares eren Pere d’Arago i Maria de Mont-
peller. El naixcut, el que mes tart sería rei, en el nom
de Jaume I.

La data del naiximent nos la dona l’Historia: vespra
de la Purificacio de la Mare de Deu, aço es, el primer
dia de febrer de l’any 1208.

La circumstancia que la vinguda al mon del prin-
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cip fora en dia tan senyalat, fon acollida com a una
senyal d’esperança.

Tots els subdits ho celebraren en alegres festes.
¡Esperaven d’ell tantes coses!... Havien desijat tant l’arri-
bada d’un hereu...!

Quan sigau fadrins, vos agradarà llegir la vida d’este
gran Rei, contada per ell mateix, en un llibre que es
nomena «LA CRONICA».

En eixe llibre tro b a reu tot aço que vaig a contar-
vos. Res es postiç; no he afegit res.  Perque en el llibre
davant no tinc mes que seguir el fets que ell nos des-
criu.

Segur que vos agradarà coneixer-los, perque es
tracta de l’historia del mes gran rei que ha tingut
Valencia. I perque es bo que els chiquets valencians
d e p rengau alguna cosa sobre ell. Aixina podreu sen-
tir l’orgull de ser hereus de la seua gran obra, que
fon la fundacio del regne cristia de Va l e n c i a .

*  *  *

Maria de Montpeller nomes va naixer son fill, vol-
gue com a bona mare catolica, oferir-li’l al Nostre Sen-
yor i a la Mare de Deu. I tens aci que l’envià a l’Iglesia
de Santa Maria, sense mes cerimonia i sense avisar que
anava el princip.

Ocorregue que a l’arribar la comitiva al temple dit,
estaven resant maitines. I just en el moment de passar
per la porta el recent naixcut, entonaven el «Tedeum», Simo de Monfort el tenia com un presoner.
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-No sere yo qui el trie. Ho deixe en les mans de
Deu. Ell decidirà.

A tal proposit manà fer dotze ciris d’igual tamany i
pes. Escrigue en cadascu d’ells el nom d’un apostol i
els manà encendre tots al mateix temps.

-El nom d’aquell que resistixca mes temps ences,
sera l’elegit.

¡I mira per a on, l’ultim en mantindre’s ences fon el
de Sant Jaume!

-¡Ya te nom el meu fill i hereu! ¡Es nomenarà Jaume.
Sí, Jaume I!

*  *  *

No cregau que Jaume I tingue una infantea feliç.
Res d’aixo. Els enemics conspiraven al seu costat ya
des de la naixença. Al pobre chiquet no el deixaren
ser un verdader chiquet, com son tots els chiquets que
juguen despreocupats de tot.

Mes be fon un presoner d’uns i d’atres.

Conta ell mateix que, poc despres de vindre al mon, i
m e n t res dormia, una ma criminal obrigue un finestro que
donava sobre el breçol a on estava gitadet, i li tirà un
cudol.  La sort o el milacre fon que el cudol caigue al
costat del breçol sense tocar-lo gens ni miqueta.

«No fon voluntat de Deu que morirem en aquella
ocasio», escriuria anys despres en la seua «Cronica» al
comentar este fet.

L’encarregat de la seua educacio, un noble frances,

que es un cantic d’accio de gracies que forma part del
p rec de maitines, pero que ademes s’entona en les grans
solemnitats, per a donar-li gracies a Deu i Senyor de tot.

Despres d’esta visita, la comitiva es dirigi cap a Sant
Fermi, i per segona volta, l’entrada al temple del prin-
cip coincidi en uns atres cantics religiosos d’alegria i
bendicio al Senyor, que entonaven els frarets.

Tan sorprenents coincidencies foren contades a la
reina.

- Yo accepte estos fets com a signes de felicitat -
digue la reina commoguda-. Este fillet meu sera un
gran rei, que governarà en sabiduria. ¡Qui sap les gran-
dees que realisarà son braç! ¡La corona d’Arago lliurà
en esplendor sobre el seu cap!

Despres s’entregà als preparatius del bateig.

-¿Quin nom li donare al meu chiquet? -es pregunta-
va dubtosa.

-Poseu-li Pere, que es el nom de son pare -li
a c o n s e l l a v e n .

-¡Alfons com son yayo! -terciava un atre.

-¡No, no -dia la reina-, ha de ser un nom important,
perque ell sera un Rei important!

I pensava... pensava...

Per fi es va decidir:

-Els apostols foren homens de Deu, i per l’obra que
re a l i s a ren son considerats per tot lo mon. ¡Ya ho tinc ben
pensat! ¡L’hereu sera batejat en el nom d’u dels apostols!

-¿De quin de tots? -li preguntaren-. ¿Felip? ¿Andreu?
¿Maties? ¿Joan...?
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A penes la va coneixer, pero ¡que adins la portava
entronisada!  Comproveu-ho en lo que deixà escrit:

«Si dona bona havia hagut en lo mon, era ella. Tenia
tantes perfeccions que era estimada de tots els homens
que la coneixien. Li dien la reina santa.»

Quatre mesos despres de la mort de la reina, moria
el rei en una accio de guerra. Jaume I tenia en aquell
moment cinc anys.

*  *  *

Els aragonesos decidiren:

-¡Volem al chiquet; ell es nostre rei!

-No vos el donare; ¡es mon presoner! -Fon la re s-
posta de Simo de Monfort.

-Anirem al Papa de Roma, ell nos acollirà i sera nos-
tre valedor.

Com ho pensaren ho feren. Anaren a Roma. Quan
hi estaven la rao s’impongue, i el Papa, fent honor a la
paraula empenyorada a la Reina Maria, ixque defen-
sor del pobre reyet, tan desvalgut.

Contents podien estar els aragonesos. Tornaven a sa
patria portadors d’una bula papal (que es un document
escrit pel Papa), en la que s’ordenava a Simo de Mon-
fort la restitucio de Jaume I al regne d’Arago.

L’entossudit comte no tingue mes remei que obe-
dir les ordens. I un bon dia, el futur conquistador,
ixque de la fortalea de Carcasona rescatat per un grup
de vassalls lleals, cami de la cort, per a ser coronat.

Simo de Monfort, se l’emportà al seu castell de Carca-
sona, a on el tenia com a presoner.

¡Quin disgust prengue la reina quan l’arrancaren del
seu costat! Mes fon debades que pregara al rei, entre
llagrimes, que li tornara el fill. ¡Era massa chicotet per a
estar llunt de sa mare!

Pronte comprengue que tot era inutil, i que plorant
no resolia res.

El seu desesper la portà a Roma, a on demanà pro-
teccio al Papa Inocenci III.

Arribada a la seua presencia, s’agenollà als seus
peus i li pregà en la veu trencada:

-¡Santitat, ampareu-me! Soc una pobra mare que vos
demana proteccio per a son fill. Està en mans d’un
enemic de la corona, que ha enganyat en falses parau-
les al rei i marit meu. El te presoner en una fortalea,
tan ben defesa que no es possible re n d i r-la per les
armes. ¡I el princip es tan chicotet que yo, sa mare, tem
per ell!

El Papa atengue la peticio de la reina i li otorgà la
proteccio que demanava. Els drets i la corona del prin-
cipet serien defesos contra qui gosara u s u r p a r - l o s.
Eixe fon el pacte.

Pero el cor d’una mare no batega si no sent prop el
batec del cor del fill. I aixina, Maria de Montpeller no
pogue resistir tan amarga separacio i mori de melan-
colia a poc d’arribar a Roma.

Jaume I degue voler molt a sa mare, perque emo-
ciona llegir les paraules que li dedica en la «Cronica». 
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-¡¡Ui...!!

-¡Puix no pergam mes temps!

I d’un bon tiro se l’emportà en una carrera, cap al
jardi. ¡Quin soroll, Deu meu! Els corredors, les escales,
els re v o l t o n s s ’ o m p l i ren de rialles infantils. El re v o l
dels dos amiguets acabà en la severitat dels claustre s .
Aquell dia, pel monasteri passà un bufidet de brisa
f resca, com si el cant de dos pardalets l’hagueren des-
pertat d’un somi llarc . . .

*  *  *

S’havia de preparar la coronacio. Jaume convocà a
Corts. I per a sagellar la convocatoria estrenà un sagell
nou en el seu nom, com a Rei.

¡Era el primer acte de govern que realisava, i aixo
l’omplí de satisfaccio!

Les Corts es celebraren en Lleida. Tots els re p re-
sentants dels seus dominis estaven alli, per a jurar- l i
fidelitat i vassallage, reconeixent en ell a son Rei
n a t u r a l .

¿He dit TOTS?  Puix me n’he passat de la ralla, per-
que el lloc de sos tios D. Ferran i el comte de Rossello,
D. Sancho, quedà buit.

¿I cóm no, si tractaven d’usurpar-li la corona? ¿Com
havien de jurar-li fidelitat si no el volien en el trono?

Despres de la dita cerimonia ¡ya era Jaume I el Rei
d’Arago, Senyor de Montpeller, Comte de Barcelona! Ya
disponia de guardia propia, ya tenia atributs reals...

A partir d’eixe moment la sort canvià per ad ell. Com
era chicotet i no tenia pares, necessitava que algu velara per
ell, per la seua persona. Fon el Mestre dels Te m p l a r i s, Gui-
llem de Montcada l’encarregat d’este menester. El castell de
Monso es va convertir en la cort i palau del Rei.

Si vos preguntaren qué es allo que mes s’estima un
chiquet, ¿quina sería la vostra resposta?

Contestarieu en seguritat:

-¡Un amic!

I tindrieu tota la rao.

Aixina ho va compre n d re el Maestre templari. El Rei
chiquet necessitava una companyia que li omplira les
seues hores de soletat. No tardà en arribar al castell l’ami-
guet que havia de compartir en ell la vida en el monasteri.

Pot ser que esta novetat introduida en la seua exis-
tencia solitaria fora el primer raig de felicitat que l’aca-
ronà des de la mort de sos pares.

Quan els dos es varen coneixer per primera volta,
el chiquet Jaume senti el repicar al vol de les campanes
de la seua alegria. Mirant al forasteret plantat davant
d’ell, li ballava la rialla en la mirada. ¡El goig no el dei-
xava estar-se quet. Desapare g u e ren en un moment
l’austeritat dels murs que l’albergaven, la gelor i la gra-
vetat de l’ambient. ¡Tot havia sofrit un canvi maravellos!

-¿Com et diuen? -preguntà de sobte al visitant.

-Ramon Bere n g u e r, comte de la Provença -digue
l’atre, fent una graciosa reverencia-Soc cosi teu.

-¿T’agrada jugar? -Al preguntar seguien rient-li els
ulls-. Contesta, ¿t’agrada?
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- P e ro estas trist, aixo no m’ho pots negar.

- Tinc una cosa que dir-te i .. . no se per a on
començar...

Tanta serietat en son cosi li arribà al cor, com un toc
d ’ a l a rma. Mirant-se’l de fit a fit, com si volguera traspas-
sar sos pensaments, es quedà mut, com tement lo pijor.

-He rebut mensage dels meus vassalls de Pro v e n ç a . . .

- m u rmurà a la fi Ramon Bere n g u e r- .

-¡Ah!...-sospirà mes que digue el re i - .

-Me... necessiten, ¿saps?  Soc el seu senyor natu-
ral... i em volen en ells.

El silenci es feu gelat. Massa sabía Jaume la tre-
menda realitat que b a t e g a v a en tan curtes paraules.
¡Era la fi d’aquella amistat tan bonica!

-I... te’n vas, ¿no es aixo?

-Sí, me’n vaig... -la veu a penes li eixia-.

Les manetes de Jaume se plegaren tre m o l o s e s .

-Si, clar... deus anar en els teus. Yo faria lo mateix.

Un atre silenci llarc i fret. La pregunta li bro l l a v a
dels llavis sense gosar pro n u n c i a r- l a .

Fon Ramon Berenguer qui desfeu el dubte:

-D’aci uns dies hi haura disposta en Salou una
galera esperant-me. Ella em portarà a Provença. Quan
tot estiga a punt, els meus vindran a per mi.

Els ulls del rei s’ompliren de llagrimes, pero no
digue re s .

-Es un secret, ¿saps? Te’l dic a tu perque eres el meu
amic, i perque la teua paraula es la paraula d’un re i .

Dis-me que no repetiras a ningu les meues paraules.

Pero tot aixo no valia res als ulls d’ell, comparat en
els bons moments d’amistat vixcuts junt al cosinet.

¡Que be s’ho passaven!

De totes les materies que devien estudiar, la que
mes complaença, despertava en ells, era l’aprenentage
de les armes, i tambe el montar a cavall.

¡Feen unes bregues de por! I tan a pit s’ho pre n i e n
atacant i defenent-se l’u de l’atre, que en la lluita, s’enca-
botaven en ser sempre els vencedors, i mai els vençuts.

Sobre tot Jaume I, dos anys mes jove que son con-
trincant, posava tal corage que es fea perillos. Ser
vençut el fea sentir-se malalt. Perque ya duya en la
punta de l’espasa l’esperit guerrer i l’espenta del gran
conquistador que sería en els temps vinents.

Aixina passaren els anys. Pero tan poquets que a
penes els tastà el gust.

Un dia, el comte de Provença, el companyer de tre-
balls i de jocs, estava trist. Jaume I estranyat de que no
volguera jugar, el cridà desinquet.

-¿Te trobes malalt? ¡Estic cridant-te fa una hora i ni
m’escoltes!

-No, no em passa re s . . .

-A mi no pots enganyar-me. ¿No saps que yo t’ho
e n d e v i n e ?

El silenci de l’amic el posà cavilos.

- ¿ Tinc yo la culpa? ¿Que he pogut fer per a dis-
g u s t a r- t e ?

-No, no es per cosa teua. ¿Com podria barallar- m e
en tu, si eres mon millor amic?



tambe verdaderes i per lo tant, mortals, i front a un
perill tan segur com la mateixa mort.

I tot perque era precis fer entrar en rao a l’insurrec-
te Rodrigo de Lizana. Al front dels seus guerrers mam-
prengue la batalla.

¡Que orgullos se sentia! ¡Que valent! Vestit d’una
cota llaugera (i prestada, perque era massa pobre per a
t i n d re’n una propia), i en una espasa de veritat,
aguantà la brega sense tindre por, fins que ixque victo-
rios per complet.

Fon aquella la seua primera accio de guerra i la
seua primera victoria. El castell de Lizana caigue en les
seues mans.

Envalentonat, ell i els seus guerrers perseguiren a
l’enemic fins que el derro t a ren de nou en el castell
d’Azagra, on s’hi havia fet fort.

¿Que vos ha paregut? Tenia nou anys nomes, pero son
corage de jagant el feu creixer molts pams als ulls dels seus
cavallers i subdits. Triumfant entrà en la cort, seguit de les
aclamacions de tots. ¡Eixe dia fon un gran dia per ad ell!.

* * *

-I aci pose fi a la meua narracio -digue la padrina.

-¿Vols dir que ya s’ha acabat l’historia de Jaume I? -li
vaig preguntar malhumorat-.

-¡Ni que ho penses! L’historia del Conquistador es
tan extraordinaria que pots tallar per a on vullgues i
començar de nou per a on te done la gana...

¡I no acabaras de deprendre coses noves!
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A l’escoltar l’ultim raonament Jaume se dirigi, i en
una gravetat que contrastava en la seua figureta infan-
til, promete:

- Tu ho has dit. Te done paraula de Rei de que
ningu sabra per mi el teu secret.  Nomes et demane
que t’enrecordes de mi quan estigues en la teua terra.
¡Yo no t’oblidare mai!

Un abraç fort tancà el pacte.

Quan els dos amics se separaren, les llagrimes eren
mes eloqüents que qualsevol paraula de despedida.

Molt degue sentir Jaume I esta separacio, perq u e
quan ya home escrigue l’historia de sa vida, tingue fra-
ses de melancolia per ad aquelles llagrimes tan amar-
gues que li brollaren de dins del cor.

Per tot lo expost haureu comprés que el Rei chiquet
no era feliç...

¿I com podria ser-ho? ¿El deixaven acas els gran-
dots? Com era el Rei, devia oblidar-se massa a sovint
dels jocs per a atendre els assunts de govern, que ni
comprenia ni li importaven. ¡Pero era el Rei ... ! I un rei
se deu als seus subdits. ¡Mes que siga un chiquet!

Els lleals perque eren lleals, els conspiradors perque
volien enganyar-lo aprofitant-se de la seua inocencia,
sos tios perque volien furtar-li la corona... lo cert es
que entre tots li feren la vida mes que dificil.

I ara ve lo gran d’este rei chiquet.

¿Haveu vist un guerrer de nou anys? No, ¿veritat?
¡Clar que no!  Puix be, Jaume I ho fon. Pero un guerrer
v e r d a d e r, front a un enemic numerós en unes arm e s



LES CONQUISTES
D’UN GRAN REI

-¿Saps que dic, padrina? Que estic entusiasmat, com
a valencià, del corage del nostre mes gran rei. Te pro-
met portar-me estos dies com els angels, per a que se-
guixques contant-me coses d’ell. ¡T’ho promet, padrine-
ta, t’ho promet!

VOCABULARI

La data Indicacio del temps en que ocorre
o es fa una cosa.

Ocorrer Passar algun succeit.

Dubtosa Que dubta, que no està segura.

Infantea Edat en que s’es infant. Epoca primera de la vida.

Naixença Naiximent.

Breçol Llitet en baranetes per als infants.

Usurpar Furtar els drets a un atre en males arts.

Melancolia Tristor profunda que no deixa trobar plaer

en res, i que es ocasionada pels recòrts.

Empenyorada Compromesa.

Entossudit Encabotat, empenyat en una idea.

Templaris Orde religiosa a on els frares eren

al mateix temps guerrers.

Revolto Molada entre cabiro i cabiro, es dir, entre

els llistons de fusta que sostenen el trespol.

Aprenentage Accio de o deprendre.

Desinquet Falt de tranquilitat d’espirit.

De fit a fit En atencio i fermetat.

Bategar Glatir.

Jagant Que guanya en molt a l’estatura

de la generalitat de les persones.

34



39

El nostre aguaitonet a l’infancia de Jaume I nos
ha demostrat que este gran rei començà a

deprendre molt pronte l’ofici de governar.

Vol dir aço, que quan arribà a home dret i fet sabía
perfectament soportar el pes de la corona. L’experien-
cia havia segut la seua gran mestra en l’art tan dificil de
coneixer a la gent. I aixina sabía molt be donar a
cadascu el tracte convenient.

Per aixo foren molts els vençuts per ell i molt pocs
¡poquissims! els seus vencedors.

De totes les mampreses que realisà -que en fore n
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Alli es fortifica l’eixercit cristia, i el Rei, que era ren-
dit devot de la Ve rge, el nomenà «El Puig de Santa
Maria» (puig en valencià vol dir tossal).

Clar que hi hague un atre motiu per a que li donara
un nom tan maria. Quasi es pot dir que fon la Senyora
qui va escollir el lloc d’El Puig com a cosa propia.

Vo reu: No llunt del campament, i en uns tre b a l l s
d’excavacio, aparegue un bon dia, soterrada, l’image de
la Mare de Deu mes bonica que pogam imaginar. Era
un quadro de pedra, tal volta marbre, que representava
en relleu la figura de la Verge en el Jesuset entre els
braços.

El goig del Rei no es per a expressar-lo en paraules.

P ronte la pietat popular va teixir una poetica l l e-
genda molt bonica, que ha arribat fins als nostres dies,
i que vos agradarà coneixer.

*  *  *

moltes i grandioses-, nos interessa com a valencians, la
conquista del Regne de Valencia.

Molt desijava el monarca fer-lo seu; sabía que era
f e rmos com un regal del cel, i aixi, consegui l’ajuda
d’un grup d’esforçats cavallers aragonesos.

Al front d’ells mamprengue un bon dia el cami que
havia de portar-lo fins al triumfo mes complet: la con-
quista de Valencia.

Les seues cavalcades per lo ample i lo llarc de les
terres de sarraïns causaven l’espant per totes bandes. I
aixina, la fama de valent i conquistador arribà fins la
cort del rei Ben Zayan.

Per aixo, quan donaren avis a este rei moro de
Valencia, que l’eixercit cristia anava rendint castells i
poblacions cami de Valencia capital, s’omplí de por.

Ben Zayan estava en el castell de Dyubayla (Cebo-
lla, segons els mossaraps valencians). Este castell era
una fortificacio que dominava lo alt d’un tossal a quin-
ze quilometros de la capital.

Enterat de que no hi havia força humana que detin-
guera el pas de D. Jaume, mamprengue la fugida, deci-
dit a fortificar-se dins de la capital, no sense manar
derrocar el castell, per a que no pogueren fer-se forts
en ell els cristians.

¡De res li valgue! Si ell pensà que D. Jaume se n’ani-
ria per a on havia vingut, atemorisat pel derrocament
del castell, quedà burlat. Perque el Rei, que mai havia
deixat de seguir avant en una mampresa començada, el
tornà a construir. Els treballs entretingueren dos mesos
als guerrers.



LA MARE DE DEU

D’EL PUIG
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Un grup de guerrers encarregats de fer la
guardia aquella nit, dirigia la mirada a un

punt del cel.

-¿Que es allo que relluix? -digue u d’ells. -No vin-
gues en chances que estem de servici-.

-No son chances, no -insisti l’home-. ¿Es que vosa-
tres no vegeu lo mateix que veig yo?

-¡Te rao este! ¡Mireu, pareixen estreles!

-¡I cauen del cel com una pluja de llumenetes! 

-¿Que podra ser...?
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d’aquelles gents mogue a tots en processo cami del
lloc on passava el portent, del que ya no dubtava
ningu que era un misteri de Deu.

Quan arribaren, uns voluntaris començaren a obrir
la terra, atonyant.

El Rei els animava:

-Devem coneixer el misteri que cobrix la terra.
¡Anim, fills meus! ¡Mogueu les aixades a pressa per a
obrir un cami a la veritat!

Les aixades seguien afonant-se en la terra. La gent
feu rogle al voltant dels atonyadors. Tots els cors gla-
tien en força; tots els ulls, mes oberts que mai, aguaita-
ven al clot que anava obrint-se com un interrogant a la
consideracio general.

De repent, les aixades colpejaren sobre dur, omplint
l’aire de sons metalics.

Tots els caps es feren arre re esglayats, per a
a v a n ç a r-los al moment mes apinyotats que abans,
sobre els qui treballaven en el clot...

No tardà en quedar al descobert una campana. Era
gran i pesava molt... i el premi a l’esforç realisat fon el
trobament dins de la campana, d’una image maravello-
sa de la Verge Maria.

El Rei manà construir una capella on rebera el cult
de la devocio popular. I per haver segut trobada en El
Puig, la nomenaren «Santa Maria d’El Puig».

Gran esforç espiritual rebe el Conquistador per tan
portentosa batalla. ¡La Ve rge Maria venía en la seua
ajuda!  Seua sería la victoria contra els s a r r a ï n s ; e l

Tots es miraren admirats, sense trobar una contes-
tacio llogica.

-Pareix que senyalen un punt alla... entre la terra.

-¡Calla i no tonteges! ¿Sabeu lo que vos dic?,
que passe lo que passe, nosatres no podem deixar
la guardia; sería molt perillos. Aixina es que... que
siga lo que vullga.

No tingueren mes remei que callar. Pero el fet
estava alli i tots eren testics: una pluja d’estreles se
d e s p renia de lo alt, i una darre re l’atra venien a afo-
n a r-se dins de la terra, en un mateix lloc. Els centine-
les no comprenien res. ¿Sería una cosa sobre n a t u r a l ?
Un sentiment i n d e f i n i t de por, i de respecte, anava
dominant-los a tots.

-¡Che, algun misteri està passant! -exclamava
algu-. ¡I no està gens be que nos creuem de braços
f ront al pro d i g i !

¿I que vols que fem?  Si tan valent eres, ¿per que no
vas tu i aguaites de prop?

-¡Aixo, aixo!  I en acabant vens i nos ho contes. 

-No sigau tararots. Està clar que un portent senya-
len eixes espurnes tan enlluernadores.

-Sí..., pero...

-Yo crec que deuriem donar-li avis al Rei.

Aixina ho feren. Don Jaume tambe cregue vore una
cosa fora de lo natural en la misteriosa aparicio. Per
tant, feu sabedor del fet al capellà.

La noticia corregue com la polvora pel campament
per a seguir per tota la contornada. La fe senzilla



49

Regne de Valencia deixaria de ser mahometa per a
re n d i r-se a la fe cristiana.

Aixina ho va prometre a la Mare de Deu. I com ho
va prometre ho va complir.

La primera cosa que feu quan entrà en la ciutat., fon colo-
car una image de la Ve rge en la mesquita mora, on fon acla-
mada per tots com a Reina i Patrona del Regne conquistat.

*  *  *

Pero no avancem els fets.

El cas era que Jaume I necessitava molt de corage
per a mamprendre la conquista de la ciutat. ¡Tan dificil
era la mampresa!

Pero el Conquistador era valent, ¡molt valent! I els
enemics ho sabien. Tan valent, que mireu lo que va
passar un bon dia:

Anava de cami des d’El Puig a Borriana, acompa-
nyat d’uns quants guerrers. Ya havien acaminat un bon
tros, quan oiren crits dels qui anaven al davant. I segui-
dament se’ls veren que giraven a tota pressa, buscant
assustats la persona del Rei.

Quan arribaren a la seua presencia anunciare n e s b a l a i t s :

-¡Senyor, hem vist un grup numerós de sarraïns que
s’acosten cap aci!

L’alarma fon general.

-¿Son molts els enemics? -els preguntà el Rei-. 

-Yo suponc que un centenar i mig.

48

Valencia, la bella cativa de l’Islam, fon lliberada pel Conquistador.
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-¡I nosatres no en som mes que desset...!

- S e n y o r, senyor -exclamà un cavaller-, no podem
fer-los front; ¡ne som massa poquets!

-Es una temeritat que vos poseu en perill -tercià un atre - .

-¿A on estan els meus valents guerrers d’Arago?
¿Voleu fugir com uns covarts? -fon la resposta del Rei-.

-Ho fem per la vostra seguritat. No hi ha un atre
recurs que girar en redo cap al campament, vos davant
i nosatres darrere a tot correr, i...¡que se salve qui puga!

-¡Aixo no, cavallers! ¡Yo no he fugit mai, ni se com es
fuig! I ya que m’ha posat el Senyor en esta dificultat, ¡vin-
guen els sarraïns i que es complixca la voluntat de Deu!

Manà a continuacio que es vestiren els homens en
els armaments que portaven. Ell feu lo mateix. Mes
quan estava acabant-se de vestir les peces i li faltaven
tan solament els cuixals, els crits dels seus l’avisaren:

-¡Ya estan aci...!

Escoltar aço i tirar els cuixals llunt de si, tot fon una
mateixa cosa.

-¡No vos necessite per a res! Tinc el cos prou defes i
el cavall armat en les guarnicions. ¡No espere mes!

I a mig vestir l’armadura, es colocà al front dels
guerrers dispost a defendre’ls.

¿Que vos pareix? No volgue fugir perque «NO
H AVIA FUGIT MAI NI SABÍA CÓM SE FUIG». I quan
arribà l’hora del perill ¡no esperà a calçar-se les peces
de l’armadura que li faltaven!

El sentit del deure pogue mes en ell que el de la
seua seguritat.
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Seguixc fent us de la paraula perque encara no he
acabat de contar-vos les coses que escolti sobre

Jaume I.

La padrina anava entusiasmant-se a mida que parlava.
I yo... tambe, ¡clar! Perque fer els descobriments que
anava fent yo, sobre la personalitat d’un Rei tan gran
com era el Conquistador, es cosa d’entusiasmar a tot qui
es capaç de sentir admiracio per les coses importants.

Aixina es que fent-me el mut per no distraure - l a ,
escoltava i escoltava... sense cansar-me gens ni mique-
ta, fins que ella diguera prou.
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A les hosts de D. Jaume els costà molt sostindre’s en
El Puig, a on es donà la mes gran batalla de tota la
campanya. I encara que eren poc numeroses en com-
paracio de l’eixercit sarraï, la victoria fon completa.

Tan perduts es sentiren en la defensa d’El Puig, i
tan segura veren la derrota, que no dubtaren en accep-
tar el triumfo com un milacre de la Mare de Deu, a qui
s’aclamaren en els moments dificils.

La tradicio diu que junt als guerrers lluitava Sant
Jordi, i que esta providencial ajuda es la que els donà
la victoria.

Sí, era perillosa la mampresa. Per lo mateix hi
havia d e s e n c o r a j a m e n t e n t re els guerrers. Fins a
l ’ e x t rem de pregar al Rei que ho abandonara tot i
decidira torn a r-se’n a casa.

¡Que poquet el coneixien! Per re a f e rmar sa con-
fiança els jurà que no tornaria a Arago fins que no fera
seu tot el regne de Valencia. I per a demostrar la força
del seu jurament, feu vindre a la Reina i sos fills.

Tal temple armà de corage les hosts, i aixina se con-
segui, de victoria en victoria, acampar a les portes
mateixes de la ciutat.

Si valents eren els de Jaume I, valents eren tambe
els sarraïns valencians. Aixina ho confessa el mateix
Conquistador en la seua «Cronica».

El fet es que el Rei estudià atentament, pam a pam,
el terreny a on es devia montar el campament, i medir i
planejar lo que s’havia de fer, perque tota precaucio li
pareixia poca, front a tan temible enemic.

Be, seguim. Com el Rei portava avant el proposit de
conquistar la ciutat de Valencia, cuidava atentament
tots els detalls de la preparacio de la campanya.

Si les hosts necessitaven armes, ajuda, aliments,
recapte, ell s’aplicava a pro c u r a r-los-en. ¡Com fora! I
mai no els deixava de la ma.

Va ocorrer que fluixejaven les provisions en el cam-
pament i sense pensar-ho dos voltes decidi posar-se en
cami per tractar de trobar-ne.

-Alceu les tendes del campament i prepareu la nos-
tra eixida -ordenà a uns quants dels cavallers-.

Mes quan volgueren alçar la tenda real, una oroneta
havia fet niu en lo mes alt d’ella.

-¿Una oroneta? -s’estranyà Jaume I-.  Està be, ¡que
ningu me la toque!

- S e n y o r, ¿i com podrem si no, plegar la vostra
tenda? 

-Deixeu la tenda. ¿Acas no sabeu massa que tot
aquell que es confia a mi no queda desamparat?  Eix
humil pardalet te dret a la meua proteccio, puix que ha
vingut en so de pau a oferir-me el seu niu d’amor.
Quede’s en peu la tenda, fins que l’oroneta alce el vol
acompanyada dels seus fills.

Tot lo mon respectà la decisio del Rei.

P e rque tots coneixien massa la noblea de cor del
seu cabdill.

*  *  *
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da, Navarra, la França..., etc, etc, form a ren quasi una
segona muralla de foc.

Al mateix temps feren sonar les seues tro m p e t e s
de guerra.

¡L’efecte fon fulminant! Els tunecins cre g u e ren que
es trobaven davant un gran eixercit cristia, i el toc de
les trompetes el confongueren com l’arribada de
reforços que acodien de tots els punts. La nit era
massa fosca per a que els permetera descobrir la veri-
tat... i cre g u e ren prudent re t i r a r- s e .

Aixo fon una punyalada per a Zayan i els seus;
abandonats a la seua sort, sabien que res podrien fer
per a detindre l’espenta de l’eixercit del Conqueridor.

Per atra part, no tardà molt en caure en mans de D.
Jaume una de les torres que custodiaven les muralles:
la torre de la Boatella.

¡Allo acabà d’esbalair-los!

Convençut de que no tenia salvacio, Zayan envià un
parlamentari a Don Jaume. I es negocià la re n d i c i o ,
que fon baix les condicions següents:

1. Respectar la vida dels vençuts.

2. Autorisar I’eixida de la ciutat a tot qui volguera,
junt a les dones i chiquets.  Tambe els concedia el dret
d’emportar-se tots els bens que pogueren carregar.

3. P rotegir als fugitius fins Cullera o Denia, per a
que ningu els fera ofensa ni mal pel cami, i aixina po-
gueren arribar sense patir al seu nou desti.

4. Per a remat, Don Jaume demanava que cas d’es-
tar conformes Zayan i els seus consellers, en la forma

Un dia aparegueren en la mar, cami del port, dotze
g a l e res del rei de Tunis. D. Jaume comprengue de
seguida que venien en ajuda dels sitiats.

Com no li convenia que descobriren si els seus
n’eren molts o pocs, ordenà a tots que es mantingue-
ren quets. Els guerrers obediren, i emboscats, estaven
alerta per a caure sobre els tunecins nomes desembar-
caren.

Mes els forasters se mantingueren en les naus, com
si endevinaren l’emboscada.

El saber que ya contaven en reforç encorajà als
moros de Valencia, i aquella nit...

Aquella nit els de les galeres botaren foc a unes
fogueres i al mateix temps, feren grans tocs de tabals,
com avisant de la seua arribada als de la ciutat.

Al poc, estos correspongueren de pareguda forma;
una gran foguera des del mig de la ciutat fon la respos-
ta als tunecins, significant-los que reconeixien per se-
nyor al rei de Tunis.

-¿Que vos pareix el concert? 

-Puix ¿i les llumenaries?

-Deixeu-los, no patiu. ¡Ara nos toca a nosatres! 

-¡No s’ho pensaran ells!

Aixina feen chances en el campament dels cristians.

Efectivament. D. Jaume feu carrejar tota la llenya
que es pogue trobar, la nugaren en feixos i enllestiren
quantes fogueres els fon possible.

¡La ciutat aparegue voltada d’un cinturo brusent! Els
homens de D. Jaume vinguts d’Arago, Tarragona, Llei-
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-¿Ho dubtes? Tan be quedà complida sa paraula que
mes d’un cavaller dels seus fon castigat per no respec-
tar els drets dels pobres moros fugitius. Es un fet histo-
ric que arribaren segurs al seu desti.

VOCABULARI

Cavalcades Correries a cavall.

Escollir Triar entre varies opcions la mes convenient.

Llegenda Narracio d’uns fets reals transformats

per la fantasia.

Chances Coses dites o fetes per fer riure.

Indefinit Que no es pot definir o explicar.

Tararot Que te poc coneiximent.

Atonyar Treballar la terra estobant-la Cavar en 

profunditat.

Aixades Ferramentes per a tonyar, cavar.

Al voltant Al seu entorn.

Sarraïns Naturals o descendents de l’Arabia,

i en general es donava eixe nom als moros.

Esbalait Sorpres, espantat.

Cuixal Peça de l’arnes destinada a cobrir la cuixa.

Recapte Provisions d’aliments.

Desencorajament Perdua de l’anim.

en que s’havia negociat la rendicio, enarbolaren el
peno del Rei Jaume I com a penyora de que la ciutat ya
era de la seua persona, i per tant, es posava baix la
seua proteccio; recordant-li que no devia fer ningun
mal al poble rendit.

L’enviat prengue bona nota dels oferiments del Rei i
se’n tornà a la ciutat.

Quan Jaume I expongue als seus cavallers la gran
novetat, molts ho pre n g u e ren a mala part. Ells haguere n
p referit pre n d re la ciutat per la força i entrar en ella a
s a q u e i g .

*  *  *

El meu entusiasme era tan gran escoltant a la padri-
na que del bot que vaig pegar es tombà la Nana.

-¡Que espabilat que fon el Rei! Pactant ell, deixava
de complaure l’avaricia dels seus cavallers, que
s’hagueren fet els amos de tot.

-Com a que era precisament lo que el Rei volia evi-
tar. Pensa tu quants dols, quantes morts inutils pogue
estalviar. A mes, com la ciutat es rendia a la seua per-
sona, era d’ell i de ningu mes. Aixina fon possible la
c reacio d’un regne que no tenia mes senyor que ell,
Jaume I de Valencia.

-I digues, padrina, ¿va complir el Rei la seua pro m e s a ?

-Complida quedà.

-¿I donà escolta a tots els moros que volgueren eixir
de la ciutat?
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Hui no se com anem a quedar. Li he fet un mal-
cuinat a la padrineta i... clar, no està el forn per

a rosques. Total no ha segut res, pero ella ho ha pres
d’un geni que... ¡vaja que si!

Està vist que els majors son complicats, agarren les coses
per a on mes cremen i nos posen als menuts les c a g u i l e s d e
mal intencionats i de manifecers, cosa que no es de vere s .

P e n s a reu que he matat el gat o alguna cosa per
l’estil. Puix no senyor, ¡res d’aixo!  Confesse honrada-
ment que yo portava la millor de les intencions; puc
assegurar-ho, mes...
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Total, que entre els maulits de Perepe, els lladrits
de Tramontana, els crits del papagall i els meus -que
no eren qualsevol cosa- pareixia que s’afonava el
t re s p o l .

¿Que fem? La padrina em te dit que mentres Perepe
no devalle de la teulada no em vol vore davant d’ella.

Haure de trencar la lladriola i en l’arreplegueta de
dinerets que he aforrat li comprare un atre pallasso, li
demanare perdo... i... a lo millor hi ha sorteta.

¡Deu poderos, feu que Perepe torne al coixi de la
padrina!

¿Que vos costa fer-me eixe favor?

* * *

Despres de comprar la figura del pallasso em sobra-
ren unes pessetes. No en foren moltes, perque el
dichoset geperut, -¡perque damunt està geperut!-, em
costà mes car de lo que em pensava. Com se que a la
padrina li agraden molt les flors, li vaig comprar un
ram ben pampolos, perque volia quedar en ella com
els angels. Desijava tant que tornarem a ser amiguets...

Em quedi en la boljaca mes neta que un coral, pero
calia el sacrifici i no volgui fer el ronyos en una ocasio
com eixa.

Quan vaig entrar en l’habitacio pegui un aguaitonet
al coixi.

¡Deu meu, que bo eres! L’ensaimada blanca i peluda
de Perepe dormia tranquilament. El ram i el regal feren

Es el cas que la padrina te un gat blanc, d’eixos de
pel llarc i empalagos, que li diuen Perepe. Yo portava
eixe dia la meua gosseta, la Tramontana, que es un tro
i no sap estar-se queta.

Tramontana, quan es posa a lladrar pareix un disc
rallat. ¡No hi ha qui la pare! Mes aixo no li fa mal a
ningu.

Quan arribarem a casa de la padrina, Perepe dormia
en un coixi, tot enrollat com una ensaimada. No feu
mes que assomar Tramontana el morret per la porta, el
gat va pegar un bot, c o r b à el llom tot eriçonat, obri
una boca d’a pam i començà a llancar uns bufits molt
poc academics.

Yo, que volia tindre la festa en pau, vaig intentar fer
les presentacions de Perepe i Tramontana, per a que
acabaren amiguets, pero... ¡sí... sí...!

Vo re Tramontana a Perepe, llançar-se sobre ell i
mampendre-la a lladrits tot fon u.

P e repe, en els bigots erts, volgue fugir, mes tan
cego anava que tombà en la seua carrera un pallasso
de vidre de molts colors que la padrina s’estimava
molt, perque li’l portaren d’alla llunt, de Venezia, d’una
illa veïna que es diu Murano. Seguidament entropessà
en la gabia del loro i l’animalet anà a pacte. Corria com
una fona i no parà fins escapar per la finestra oberta,
d’a on se’n pujà, no se com, a la teulada.

Yo corria darrere de Tramontana cridant-la en tota
veu, pero... ¡qualsevol dete la gosseta quan agarra el fil!

Si no la peixque per la cua, ¡es tira per la finestra!



66

VINATEA

lo demes. La padrina em somrigue entre les flors que
yo li oferia, i sense mes paraules preparà ella mateixa
la cadira,“la nana”.

¡Quasi em desmaye del gust! Degui fer una cara
molt chocant, perque esclatà en una rialla. A partir
d’eixe moment erem dos a riure; es dir, tres, perque el
papagall tambe volgue fer-se el gracios.

¡I tot passà com passa la tronada d’estiu!

*  *  *
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Començà la padrina dient que la ciutat de Valen-
cia era el «Cap i Casal» del Regne. I aço ya des

dels primers anys de la Reconquista.

Que fora «Cap i Casal» del Regne volia significar que
tenia la re p resentacio de tots els pobles i viles que el for-
maven. Ya Jaume I respectà el nom de «Regne de Va l e n-
cia» quan el va conquistar als sarraïns. Per tant, a l’entrar
el Conqueridor triumfant en Valencia, no es que con-
quistà una ciutat, sino tot un regne: el Regne de Va l e n c i a .

Nostra ciutat, Valencia, es una de les mes antigues
d’Espanya, i sempre, des de la seua fundacio pels
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Quan els veïns de les dites viles saberen dels desig-
nis del Rei, acodiren esbalaits a la capital.

Els jurats els acolliren i escoltaren les seues raons.

- ¡ N o s a t res pertanyem al Regne de Valencia i no
volem un atre Senyor que no siga el nostre natural!

-¡El nostre rei es Alfons II! ¡Som vassalls seus i de
ningu mes!

-Som i volem seguir sent valencians, units en un sol
regne i a un sol Rei.

Entre els jurats estava un gran home, d’espirit recte i
just; un gran valencià enamorat de la seua patria. El seu
nom era Francesc de Vinatea, encara que hi ha algun
historiador que el nomena Guillem.

Francesc de Vinatea, home respectat i volgut de
tots, que era de Morella -i per tant, d’una de les pobla-
cions afectades- prengue la paraula en aquella reunio
historica i la seua veu tingue resonancias solemnes:

-El Rei no pot fer lo que es propon. Tenim uns Furs
i tenim uns privilegis, i segons ells no es pot dividir el
regne ni separar d’ell el trosset mes chicotet.

-¡Pero com es el Rei... ho fara!

-Nostre Rei ha jurat els Furs i Privilegis i està obligat
baix jurament a re s p e c t a r-los -respongue Vinatea en
veu forta-.

Tots callaren no massa convençuts. Per fi es deixà
escoltar una veu:

-D’acort; mes si ell ho ha oblidat ¡cal fer-Ii memoria!

Tots es miraren en aire entristit. Perque eixa era la
questio: enfrontar-se al Rei.

romans, ha tingut el mateix nom. I ha segut ella,
VALENCIA, qui ha donat son toponimic al Regne i
tambe a la regio: la Regio de Valencia.

No se si sabreu que quan Jaume I la conquistà posà
en ella els fonaments d’un nou regne cristia i lliure a
mes de democratic. En aço este rei es va alvançar molt
a la seua epoca.

Li otorgà uns furs (lleis), pels que eren els pro p i s
valencians els qui se governaven lliurement. Es dir, que
donà als valencians uns drets, i ad eixos drets devia
sometre’s el propi Rei. Per aixo devia jurar respectar-los
a l’hora de ser coronat rei de Valencia.

Be, tota esta explicacio es per a que compre n g a u
els fets que conte seguidament.

Imagineu-vos en el sigle XIV.  Alfons Il el Benigne,
Rei de Valencia i Arago, Comte de Barcelona, estava
tan enamorat de sa muller, Leonor de Castella, que no
sabía negar-li res. Com la Reina era molt apro f i t o s a ,
abusava de la bondat del bon rei, son espos; aixina
obtingue d’ell donacions molt importants, com foren la
ciutat d’Osca i uns atres castells i valls.

Aço no agradà gens als valencians, puix pensare n
en molta rao que si la Reina se li antoixava, podria
obtindre igualment donacions de terres i ciutats valen-
cianes. I acertaren de ple. La Reina tenia massa ambi-
cio, i un bon dia va convencer al Rei per a que otorga-
ra a son fill Ferran -a mes d’unes atres importants
possessions- les poblacions valencianes d’Elda, Novel-
da, Oriola, Guardamar, Xativa, Alzira, Morvedre, More-
lla, Borriana i Castello.
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Mes... ¿com? Tenia pena de mort el valent que gosa-
ra a tant.

Els jurats i consellers tenien consciencia del gre u
deure que pesava sobre ells, que no era un atre que
d e f e n d re els interessos dels pobles de tot el Regne,
puix per aixo Valencia era el «Cap i Casal» a on estaven
tots representats.

Una vegada acceptada la conveniencia d’afrontar la
situacio i defendre l’unitat del Regne davant el Rei, es
tractà de buscar la manera de fer-ho.

Vinatea comprengue que com a jurat tenia un deure
sagrat. La seua valenciania, l’amor als seus, li donà
energia per a acceptar missio tan compromesa.

- « Yo fare esta resposta de bon grat, per honor de
Deu i per amor a la veritat, i per l’honor de la ciutat i
de sa fidelitat».

Estes foren les seues paraules, arreplegades per
l’Historia.

Quan escoltaren tots l’oferiment, l’aire els pare g u e
mes llauger.

Vinatea es preparà per a la gran ocasio. Massa sabía
ell que era gran el perill que anava a correr; tant, que
no confiava eixir viu del seu atreviment. Mes si sentia o
no sentia por, no ho demostrà.

En canvi sí que demostrà ser home d’honradea
ferma i ser cristia sincer, perque acceptant per segura la
mort, entrà en una iglesia i es posà a be en Deu per
una sincera confessio; despres va combregar en tota
devocio. Una volta va rebre els Sacraments, preparada
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la seua anima per a afrontar lo pijor, redactà el testa-
ment a on disponia les seues ultimes voluntats.

Tenia muller i fills, mes son estricte sentit del deure
ofegà els crits desgarrats de son cor d’espos i pare.

F o ren convocades les Corts. Una gran comitiva es
va dirigir cap al Palau Real, en el que feren acte de
presencia totes les forces vives de la ciutat, els conse-
llers, jurats, tot qui d’alguna manera ostentava re p re-
sentacio, en fi, una gran multitut del poble valencià,
dispost a arribar fins la violencia si fora precis per
defendre els seus drets.

El Rei i la Reina ocuparen el lloc d’honor, baix un
baldaqui de seda i or. El silenci es feu espes quan Fran-
cesc de Vinatea s’obrí pas entre els presents.

Un baf d’emocio recorregue el salo de dalt a baix.
Vinatea avança en pas ferm, el front enfosquit per la
gravetat del moment, pero en la serenitat de qui sent la
noblea d’una accio justa.

Es detingue front als Reis, feu una respectuosa reve-
rencia i començà a parlar.

A mida que ho fea, el semblant del Rei es tornava
cavilos, mes no acusava enuig.  Contrariament, la
Reina, a cada instant que passava es mostrava mes des-
composta. Els ulls acabaren per llampegar-li i a penes
podia dominar-se.

Vinatea parlà d’esta manera:

-Senyor, les donacions que voleu fer de les viles de
Xativa, Alzira, Morvedre i unes atres, que son part
d’este Regne, han produit desconsol en la nostra ciutat
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i en tots els pobles del Regne. Estan desconsolats de
que vostra persona real les haja decretades, i s’incomo-
den en vostres consellers, perque ells son qui vos han
fet mamprendre este cami que ens porta a la ruïna.

Vos, Senyor, per vostra naturalea sou un home com
els demes homens; pero per vostre ofici de Rei -que
fon posat en les vostres mans per Deu i per voluntat
dels vostres subdits-, sou el cap, el cor i l’anima de
tots. ¡Sou el Rei per nosatres i per a nosatres!

Sobre esta gran veritat vos diguem que no perme-
t rem que empobriu nostres terres llevant-nos lo que
intenteu. Aixo sería trencar els Furs que haveu jurat
respectar i per els que tots els valencians estem dis-
posts a morir.

El Rei es mostrava cada volta mes sorpres de l’ente-
rea de Francesc. ¡Jamai s’havia atrevit ningu a tant! Mes
per l’atra part, la rao que enfortia les seues paraules
despertava en ell un sentiment de respecte i d’admira-
cio.

Guardà silenci, com sospesant cada una de les
expressions del valent jurat.

Vinatea continuà:

-La nostra decisio es clara; en ella creem servir-vos a
vos i a Deu. Mes sapien vostres consellers que si mes
companyers o yo morirem o patirem aci per tan justa lli-
bertat de que estem fent us en plens drets, ningu de
quants estan ara en el palau -respectant solament les
persones reals-, escaparia hui de ser mort a mans dels
valencians, en justa venjança dels nostres drets escarn i t s .

¡Ya estava dit, per a be o per a mal!No permetrem que empobriu els nostres terres.
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ren en tanta vilea, exponent-lo a cometre una injusticia
en els seus bons vassalls valencians.

El nom de Vinatea i la seua accio patriotica l’arre-
plegà l’Historia, per a eixemple de ciutadans i politics.

Tambe quedà constancia en l’Historia de la noblea i
sentit justicier del Rei, Alfons II de Valencia, que en
tota rao es conegut per «El Benigne».

Valencia guarda memoria de Francesc de Vi n a-
tea, son preclar fill, puix exponent la vida va sal-
var al Regne de ser trossejat, empobrit i per tant,
d e s t r u i t .

*  *  *

¿Que vos pareix? ¿Valgue la pena el sacrifica dels
meus aforros? ¡Ya ho crec! ¡I tambe el de demanar
perdo a la padrina i el fer-la oblidar el meu mal com-
portament!

He depres que la pau es molt bonica, i aixina faig el
p roposit de tirar ma de l’humiltat sempre que algu
s’ofenga per causa meua.

Yo no se d’a on trau tantes coses boniques com sap.
Confesse que escoltant-la deprenc a voler a Va l e n c i a
cada volta mes si cap, i a sentir l’orgull de ser valencià.

Fins a un atre dia, padrineta. ¡No amagues la «Nana»,
per favor!

La decisio dels valencians era ferma. Vinatea no era
mes que el portantveu de tots, pero un portantveu que
va saber posar tanta fermetat en son raonament, que
feu dubtar al Rei.

Un silenci fosc havia acollit les ultimes paraules de
Vinatea. Les mirades dels presents anaven del Rei a
l’arriscat valedor, sense donar credit a lo que estaven
presenciant, callats, dominats per la grandea d’espres-
sio de qui havia parlat en nom d’ells.

¿Que faria el Rei? ¿Quina sort esperava a Vinatea?

Despres d’uns moments de meditacio, el Rei trencà
el silenci i parlà a la seua muller:

-«Reina, Reina, ¿Aço volieu oir?»

Donya Leonor en veu alterada per l’enuig, llançà al
Rei:

-«Señor, no consentiría el Rey don Alfonso de Casti -
lla, hermano nuestro, que él no los degollase a todos.»

Per part de la Reina ya estava donada la sentencia.
Mes el Rei... ¿ que faria el Rei?

-Reina -digue a la fi-, el nostre poble es lliure i no
somes com el de Castella. La veritat i rao d’estos lleals
vassals em fa callar, perque ells nos tenen com a Senyor
seu, i Nos els tenim com a vassals i companyers, mai
com a servidors!

A l’escoltar al Rei l’esperanca tornà als cors. La
Reina encesa de contrarietat abandonà el salo. No com-
prenia que el Rei son marit donara satisfaccio als valen-
cians en lloc de castigar son atreviment.

Si algun castic hi hague, fon per als que l’aconsella-
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Caguila Penjoll que li pengen a u en l’esquena,

sense que s’aperceba, com una chança.

Corbar Doblar o torcer una cosa, posant-la corba.

Fona Tira de cuir per a llançar pedres en violencia.

Lladriola Atifell de fanc, en un tall per a

on ficar les monedes.

Aforrar Estalviar diners intencionadament.

Geperut Que te gepa.

Enuig Ira, sentit d’agravi contra alguna persona.

Sometre’s Subjectar-se, subordinar-se a un atre.

Trossejat Fet a trossos.
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Hui ho hem passat «bomba» en l’escola. A l’hora
del pati, Carles el botijos s’ha entossudit en

jugar al futbol.

¡Jugar al futbol ell, que es mig bovot! ¡Tan bovot
que no hi ha qui el faça escriure la «o» en un canut!

I clar, ha estropejat el partit, perque volent pegar-li
al balo (cosa que no ha conseguit ni per equivocacio),
s’ha carregat totes les cames dels jugadors que se li
posaven per davant.

Al remat, cansats de rascar-se les b l a ü re s , l ’ h a n
m a m p res entre tots. ¡Com corria pel pati, fugint tot
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mes d’ell? Ajuda’l quan no faça les coses ben fetes;
posa’t en el seu lloc, i pensa en la tristor que et donaria
vore que els amiguets es rien de tu.

¿Haveu vist quines idees te la meua padrina? Puix
seguidament m’ha fet assentar en la cadira «Nana» i ha
començat una de les mes boniques narracions que li he
escoltat:

Estem en la Valencia del sigle XV.

Un flaret m e rc e d a r i que acabava d’arribar del
monasteri d’El Puig, anava cami de la Catedral pensant
en el sermo que devia pre d i c a r. ¿Que diria als bons
germans que esperaven d’ell unes paraules que els ser-
v i ren d’ajuda, uns consells que els animaren a ser
millors?

El flaret anava tan torbat en estos pensaments que
no hi havia res que el distraguera. Prou tenia en pregar
a Deu que posara en els seus llavis les millors paraules,
i en elles la llum mes clara per a arribar a les conscien-
cies dels fidels.

I de repent, al girar un cantó, uns gemecs angoi-
xats li arribaren al fondo de l’anima, traent-lo de la
seua abstraccio.

¿Qui es queixava tan amarc?  Lo primer que desco-
bri fon un pobret, qui en el semblant acovardit fugia
arrastrant-se. ¿Pero... de que o de qui fugia tan esbalait?

P ronte ho va saber. Una chicalla, un grup de grandots
desqueferats, d’eixos que per desgracia sempre n’hi ha
massa per totes les bandes, l’acaçaven a pedrades.

-¡Agarreu-lo... que no se’n fuigga...!

sofocat! ¡Les botiges que fea l’ofegaven! I tots hem
esclatat en rialles al vore’l tan despavorit.

Se n’ha salvat d’una bona gracies al professor, que
en eixe moment nos ha cridat, posant fi al recreu.

¿I sabeu que? He volgut contar el succeit a la padri-
na... i... ha arrugat el nas.  Parlant clar: ¡no li ha fet
malaida la gracia! ¡Gens ni miqueta! Quan pensava que
anava a amollar-me un bon marmolo, m’ha fet les
següents reflexions:

-¿T’agradaria que els companyers s’hagueren rist de
tu, en lloc de fer-ho de Carles?

-¡A mi no m’ho faran, perque yo jugue molt be al
futbol! -li he contestat defenent-me, i crec que en tota
la rao-.

-Clar, clar. I ademes... tu escrius molt be la «o» sense
ajuda d’un canut, ¿no es aixo?

-¡Clar que sí! Yo soc espabilat i ell... es un tararot,
un cudol.  Per aixo se li riuen.

La padrina m’ha mirat d’una manera extranya, que a
mi m’ha fet baixar els ulls. No bromejava quan ha dit lo
següent, en un to suau i tranquil com si parlara per a si
mateixa:

-Ai fillet, ¿no saps que el teu amic no te la culpa de
ser com es? I si no te la culpa, ¿en quin dret voleu exi-
gir-li lo que no pot fer de cap de les maneres?

¡Caram, padrina! ¿No pot ni pegar-li dret al balo...?

-Ni aixo que veus tan facil. I no pot per la senzilla
rao de que te l’inteligencia malalta i tambe el sistema
nervios. ¿Puc demanar-te que no tornes a riure’t mai
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-¡Ai... ai... ai...!

- P o b ret, pobret, no tingues por, ya ha passat tot.
¡Deixa de plorar!

Al tall que anava amainant l’excitacio del desgraciat,
sentia ell brollar l’indignacio per totes les venes del seu
cos. ¿Com remediar el desampar del pobre malalt i el
de tants que com ell sofrien el rebuig dels que estaven
sans i bons?

De sobte una idea li creuà el pensament. ¡Ya tenia
motiu per al sermo!

Quan en la catedral pujava ya a la trona, totes les
mirades es posaren en ell, i es preguntaven els uns als
atres:

-¿Que li passarà hui al pare Jofre?  Pareix molt preo-
cupat i cavilos.

¡Clar que ho estava!  Oblidant-se del sermo que
duya preparat, començà a parlar de l’escena que havia
vist moments abans.

Parlà de la caritat que nos fa germans a tots, units a
l’amor de Jesucrist, el nostre germa major...

Parlà de l’obligacio que tots tenim d’ajudar als ger-
mans mes debils...

¡Estava inspirat! Les seues paraules arribaren al cor
dels presents.

-Yo vos demane ajuda per a remediar una injusticia.
Cal rebujar de Valencia el desampar en que es troben
els pobres inocents, els pobres germans nostres, ¡els
pobres folls!  Vosatres, els qui podeu, junteu-vos per a
fer possible la construccio d’un hospital on puguen ser

-¡No, no se’n fugirà, no tingues por! ¡Pren, tararot,
pren una atra peladilla!

I en les costelles del desgraciat esclafi la pedrada. 

-¡Ai... ai... ai...! -gemecava el pobre foll, incapaç de
pronunciar una sola paraula ben articulada.

Pero els seus gemecs nomes feen que excitar mes i
mes als «valentots».

-¡Ai... ai... ai...! -plorava el perseguit, la por la duya
marcada en el semblant-.

-¡Llastima no haver-li acertat al cap! 

-¡Corregau no s’enfuigga...

-¡A l’atra no l’errare!.

La mirada desencaixada buscava sense trobar-lo un
raco, un lloc a on quedar a l’abric, defes de tant de
colp que no comprenia. ¿Per que li feen mal? ¿Per que
es ficaven en ell?

El no trobar contestacio el d e s p a v o r i a cada volta
mes. I aixo precisament, el vore’l tan perdut, provocava
les rialles dels descastats.

La veu indignada del fraret tallà de repent l’escena.
Posant-se davant del perseguit, defenent-lo en son cos,
soltà la veu que esclafi com un tro.

-¿Podeu, grandots, podeu en ell? ¿No vos dona ver-
gonya? ¿Acas no sabeu que es de covarts maltractar a
qui no pot defendre’s?

Sí, el flaret havia encertat: eren un tall de covarts,
perque al vore’s davant d’un home que els fea front,
pegaren a fugir sense pensar-ho dos voltes. El pobre,
tot arropit, seguia gemecant tremolos.

82
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Blaüres Taques blavenques i oscures de la pell,

ocasionades per un colp o pressio.

Mercedari Flare de l’Orde de Ntra. Sra. de la Mercé.

Gemecs Veus llastimoses, motivades per un dolor

o una gran pena.

Angoixats Plens d’antoixa, d’afliccio.

Abstraccio Acte d’estar pendent de lo que es te en

el pensament, sense reparar en lo

que passa a l’entorn.

Despavorir Omplir l’espirit d’una por extraordinaria.

Arropit Ajopit sobre si mateix.

Trona Plataforma en barana i tornaveu que hi ha

en les iglesies des d’a on els predicadors

pronuncien els seus sermons.

Debils Que no son forts.

Rebujar No acceptar alguna cosa,

apartar-la en despreci.

Foll Malalt de les facultats mentals.

Acorar Ofegar, sofocar, portar al desanim.

acollits i cuidats; a on no puguen fer mal a ningu ni
rebre’l dels demes; on troben la salut que els torne de
nou a la societat que abans els despreciava. Penseu
que aixina voldrieu que ho feren en vosatres si caigue-
reu en la mateixa desgracia que els acora, es dir la de
tindre l’enteniment malalt.

Sí, fon el sermo mes sentit que havia pronunciat des
de la trona.

El resultat fon que no mes acabar, li plogueren els
oferiments de la «bona gent» de Valencia.

L’historia ens oferix el nom del mercader Joan
Salom, qui junt a uns atres botiguers com ell, fundà
una confraria, en l’unica missio de pre o c u p a r- s e ’ n
de recollir i amparar estos malalts abandonats i cui-
dar d’ell.

Aixo fon,el començament. Despres, el Rei Marti
conegut per l’«HUMA» va crear en privilege de 29 de
d e c e m b re de 1409, el «SPITAL APPELLAT DE NTRA.
SRA.  DONNA SANCTA MARIA DELS INNOCENTS».

I d’este modo fon com tingue lloc la fundacio del
primer hospital psiquiatric, per l’inspiracio d’un frare t
mercedari valencià, ences en caritat.

¡El primer hospital psiquiatric de tot lo mon!



L’ORIGE

D’UNA ADVOCACIO
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El Regne de Valencia venera com a Patrona a la
Mare de Deu dels Desamparats.

La seua image es amada pels valencians com la
millor joya que posseixen. I tan bonica la veuen, tan
maravellosa, que la consideren digna d’haver segut
esculpida per mans d’angels.

La seua historia es molt entranyable, pero l’amor
exaltat dels nostres a n t e p a s s a t s va teixir, en un
b a r re j a t de realitat i fantasia, la llegenda del seu
o r i g e .

Esta llegenda es la que vaig a contar-vos, perque te
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Pronte l’idea arraïlà en totes les capes socials. Des
dels confrares fins a l’ultim ciutada.

¡Sancta Maria dels Innocents fon una advocacio
naixcuda del cor dels valencians!

Es dir, primer naixque l’obra, inspirada en tota seguri-
tat per la Ve rge Maria; despres vingue l’advocacio.
L’image vindria a ser llaç d’unio entre caritat i sentiment.

Pero...

Este era el «pero» que portava malhumorat al pare Jofre .

¿Pero com i quan...?

Un dia la solucio tocà a la seua porta en la forma
de tres pelegrins.

* * *

-Padrina, yo...

-¿Vols callar?

-Es que yo...

-¡Torna-li! ¡Si em talles no seguixc! 

-No t’enfades, dona ..., es que... 

-¿Saps que eres molt queferos?

-Es que... m’estas chafant el peu en la cadira!

-¡Che! ¿Tot aixo era? ¡Home, haver avisat! 

-¡Si no em deixaves!

-Tens rao. Vinga, no plores ara, home, que et fara
lleig. Pren el mocador i torca’t els ulls i el nas... ¿Ya ha
passat tot? ¿De veres? Puix tornem a prendre el fil. ¿A
on nos haviem quedat?

la bellea de les coses senzilles, com senzilla, era la fe
d’aquells valencians que, arrebatats d’amor, la teixiren.

Com me la contà la padrina aixina vos la conte yo.
Sense llevar ni posar res. Si es bonica vosatros ho
direu.

* * *

El pare Jofré estava content, molt content.

Havia conseguit l’hospital pel que tant treballara, on
eren acollits els pobrets germans inocents i folls.

Una confraria d’homens caritatius era l’encarregada
de que tal obra benefica anara avant, aviant-la i abas-
tint-la de tot allo que calia.

El pare Jofre, com a bon mercedari, era molt
devot de la Mare de Deu. Per tant, va posar l’hospital
baix la seua proteccio. Pero... ¿En quina a d v o c a c i o?
a l’hora de triar, totes li pareixien boniques: la Ve rg e
del Roser, del Remei, del Consol, de la Misericordia,
de l’Esperança...

Tot aixo i mes era la Mare de Deu, pero... ell busca-
va una advocacio que arreplegara el sentit de l’obra de
caritat que l’hospital realisava.

Passaren els dies i cada volta es sentia mes torbat,
mes confus.

¡I mira per a on, la devocio popular li va aplanar el
cami!

Sí, fon el poble qui començà a nomenar l’hospital
com el de «La nostra Dona Sancta Maria dels Innocents».
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-Nosatres vos l’esculpirém. Sera una image que vos
complaura, estem segurs.

Fra Gilabert creïa estar ensomiant. No sabía si riure
o plorar, i ni gosava parlar per por a despertar-se i tro-
bar-se en un desengany.

-Prepareu-nos un taller -continuà el pelegri-, enlles-
tiu les ferramentes necessaries i lo demes es cosa nos-
tra. Solament vos posem una condicio: no intenteu
interrompre el nostre treball.

-¿Ni a l’hora de dinar?

-Ni a l’hora de dinar. Durant tres dies el taller sera
nostre, i es precis que respecten la porta tancada. ¡No
deixeu entrar a ningu!

No, no ensomiava el flaret. Els pelegrins parlaven
com homens de carn i ossos, el tracte estava fet i calia
donar-se pressa. ¡Lo dit, d’ensomi no tenia res!

Tan content estava que no sabía com donar les gra-
cies a la Providencia per l’arribada dels pelegrins.

-¡Que bo eres, Deu meu; que agrait! -resava ple
de reconeiximent-. Yo no he fet mes que complir el
teu manament de caritat; tan solament he donat un
poc de conort a uns germans que necessitaven
d’ell. ¡Senyor, Senyor, en quanta esplendidea m’ho
p re m i e s !

Reinava la satisfaccio per totes bandes. Els confrares
prepararen taller i ferramentes i els posaren a la dispo-
sicio dels quatre forasters.

¡ Tot estava ya dispost! I aixina, no mes entraren els
artesans ad ell, fon tancada la porta segons lo convingut.

-Tocaren a la porta del pare Jofre uns pelegrins.

-Aixo es. El fraret els va acollir en tota caritat. Parà
una bona taula i mentres reparaven les forces comen-
çaren la conversacio.

Com l’assunt de l’image de la Verge el portava tan
preocupat, ixque a relluir quasi de seguida.

-En acabant de dinar vos mostrare, si vos complau, les
dependencies de l’hospital -digue el fraret amablement-.

- Vos agraim l’invitacio, i tindrem molt de gust en
acompanyar-vos -acceptaren els pelegrins-.

- Visitarém tambe la capella. L’altar queda encara
buit; alli hem de colocar una image de la Mare de Deu.

-¡Es molt bonica l’idea!

-¡La millor! Per ser la Mare de Deu es Mare nostra
tambe; i com ocorre a totes les mares, els fills preferits
de son amor son els fills mes desgraciats.

U dels pelegrins parlà en nom de tots:

-Comprenem encertada la vostra decisio. Es la Verge
Maria la millor Patrona per ad estos pobres desampa-
rats. El seu cor de mare estara mes prop d’ells perque
son els qui mes la necessiten. ¿Busqueu una image per
a colocar-la en l’altar? La tindreu. ¡I ben bonica!

-Deu vos escolte. La veritat es que no se cóm ni a
on trobar-la.

-¿No sabeu que la misericordia de Deu es molt gran?
S’acabaren vostres patiments; tindreu l’image que enso-
mieu.

-¿Pero com...? ¿Com pot ser aixo? -El pare Jofre no
donava credit-. ¿L’estarien enganyant els sentits?
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¡Que llargues passaven les hores de l’espera...!

A l’hora de migdia ya estava aviada la cistelleta en
un bon recapte per als escultors.  Mes la dona que la
portava fon detinguda quan es disponia a entrar en el
taller.

-No deus entrar -li digueren-, deixa la cistelleta en
un raconet, que ya eixiran a per ella.

La gent anava i venia plena de curiositat. Els
comentaris eren de tota classe:

-¿Que faran ahi dins tancats?

-No es sent res -s’estranyava una que havia arrimat
l’orella al pany-.

-Tens rao; ni un colpet, ni el mes chicotet remor de
cisells! -li retrucava la veïna, tan estranyada com tots.

El pare Jofre repetia, tractant de tranquilisar: -¡Que
ningu no obriga la porta! ¡Hem de fer les coses correc-
tes si volem que ixquen ben fetes!

I en el raconet quedava el menjar dins de les ciste-
lles, sense que fora arreplegat.

-Poca fam es veu que tenen eixos d’ahi dins -
comentaven entre dents-.

Aixina passava el temps... i tot seguia lo mateix.

El silenci absolut que hi havia a l’atra part de la
porta, pesava mes que si fora de ferro colat. En els cors
comença a despertar el recel...

- P a re Jofre, desenganyeu-vos, ahi dins no hi ha
ningu. 

-¡Bona chança vos han fet eixos! 
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-¿A que espereu per a aclarir la situacio? 

-Obriu… obriu la porta, perque segur que se n’han
anat.

-¡A saber lo llunt que estaran a estes hores!  

Fra Gilabert escoltava sense deixar-se vencer pel
desanim. La força de la fe el mantenia ferm a lo pactat.

-Eixa porta no sera oberta fins passats els tres dies
convinguts -repetia una i atra volta-.

I no el pogueren convencer. Solament quan va arri-
bar a terme el tercer dia posà la clau en el pany.

N’havien acodit molts, desijosos d’aguaitar ¡com
fora! el descobriment del misteri. La senzilla accio del
flaret d’agarrar la clau i acostar-la a la porta, va deixar
sense ale a tots.  Tan fort bategaven els cors que quasi
es podia escoltar el remor del colpejar en els pits.

En suavitat espentà la porta, que s’obrigue a poc a poc.

-¿Se... pot passar...? -digue en veu tremolosa-.

Ninguna resposta. Verdaderament no hi havia ningu. 

-¡Aço esta buit!

-No pot ser; les finestres estan tancades i no hi ha
un atre lloc d’eixida si no es la porta.

-¡Se n’han anat ...!

Mes els guardians que el pare Jofre havia posat, a fi
de que no passara ningu, asseguraren:

-Per la porta no han eixit; ¡els hauriem vist nosatres!

La declaracio d’estos homens els deixà a tots mes
que parats.

Si no havien eixit, ¿quin misteri era eixe? Si no se
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n’havien fugit per la porta, si les finestres estaven tan-
cades, si els forasters que tots havien vist entrar no
estaven en el lloc a on els deixaren..., o eren uns mals
espirits... ¡o eren uns angels!

Pronte el recel es canvià en goig viu. Perque tots la
veren sobre el banc de treball.  Mes bonica que el sol
de migdia, mes lluidora que l’estrela del mati, mes
dolça que la mel.

Si, tots estaven d’acort en que era l’image mes mara-
vellosa que es poguera imaginar ningu, de la Ve rg e
Maria.

Un palmoteig tancat esclatà de repent, entre rialles i
llagrimes.

¡Els valencians saludaven a la seua Regina en tot
l’ardor del seu cor!

* * *

Que, ¿ya no et fa mal el peu?

-Gens ni miqueta. Pero tornarà de segur si talles la
narracio.

-Che, chiquet, ¿es que no en tens mai prou?

-No, de veres que no. Encara queden un monto de
coses per aclarir. La llegenda que m’acabes de contar
es molt fermosa, pero digues, ¿existix l’image?

-¡Home, clar!

-¿La verdadera? ¿La que feren els angels?

-Feta o no feta pels angels, es conserva encara, per

a complaença dels valencians. Em referixc a l’image
«principal», la que rep cult en la seua capella; la mateixa
que el pare Jofre nomenà Amparadora del seu hospital.

-¿I per que li diuen la «Geperudeta»?

-No cregues que es una falta de respecte, no; mes
be es un diminutiu afectuos.

-¡Puix no li veig el trellat!

-Voras. La posicio de son cap es inclinada...

- ¡ P e ro no es geperuda! Pareix mes be que està
escoltant, amorosida, lo que li diuen els seus fills.

-I aixina es, sense cap de dubte. En realitat es una
image jacent, es dir, una image feta per a anar gitada,
recolzat el cap sobre un coixi.

-¡Quines coses dius! ¿La Mare de Deu dels Desam-
parats gitada? ¿Per qué?

-¿Recordes que abans t’he dit que la Confraria s’en-
c a r regava d’acollir i de cuidar dels pobres inocents
abandonats?

-¿Inocent vol dir foll?

-Inocent es com nomenaven a qui no sabía lo que es
fea, be perque era massa chicotet per a compre n d re re s ,
be perque tenia l’enteniment malalt i no distinguia el be
del mal. Era inocent de tota responsabilitat. ¿Està clar?

-Molt clar. Ho he entes perfectament. ¡No se quina
gracia tens per a explicar-me les coses!

-Seguixc. Pronte els confrares se sentiren cridats a
remediar unes atres desgracies.  Els orfens, per e i x e m-
ple, tingueren bon acolliment en l’hospital. Despre s
vingue l’atencio als tancats en la preso per causa de la



101100

justicia; en estos casos l’ajuda era no solament material,
sino que tambe es preocupaven de que canviaren de
vida i anaren pel cami recte.

Lo que mes commou es la caritat que desplegaven
en els condenats a mort. Els documents antics diuen
que eren visitats en la preso per certs religiosos «... a fi
de que no muiguen desesperats». Arribada l’hora, els
acompanyaven al cadafal a on eren ajusticiats.

Has de saber que a partir d’eixe moment, en que la
justicia havia complit la condena, era costum que es
deixaren els cadavers abandonats en el lloc de l’eixecu-
cio, per a escarment de tots.

Clar, era una visio d’horror la que oferien els des-
graciats, fins que a poc a poc el temps anava consu-
mint-los.

Puix be, la Confraria acabà en esta crueltat. Va com-
prar un tros de terreny a on feu un cementeri per ad
estos casos de tan trist desampar...

I ara ve la commovedora explicacio de la «Gepe-
r u d e t a » .

S o b re la caixa de l’ajusticiat colocaven la santa
image, que la cobria en son cos. I aixina desfilava el
soterrar pels carrers, fins donar al desamparat cristiana
sepultura.

¿Saps quina significacio tenia l’image beneida sobre
l’ataüt? ¡Hem de deprendre molt d’ella si volem sentir
verdadera caritat!

Significava que eixe infeliç que anaven a soterrar
havia quedat en pau en la justicia humana, puix havia

pagat en sa vida el preu dels seus malcuinats. Significa-
va que la Mare de Deu acollia ses despulles baix son
mant, i que reparava d’eixe modo el gran desampar
huma del que era objecte; i finalment significava tambe
que quan ya no li quedava res, ni tan sols el dret a ser
soterrat, la tenia ad Ella, la Mare misericordiosa, que
l’amparava, com donant testimoni de que tambe estava
en pau en la justicia de Deu.

-¡Caram, padrina, lo que m’estas contant es molt
emocionant!

-Sí, cal acceptar-ho. Emociona imaginar la processo
funebre acompanyant a l’ajusticiat fins al fossar, l’image
de la Verge Maria reposada dolçament, demanant a tots
sentiments de pietat i perdo per al fill descarriat.

La mateixa escena se repetia quan la mar llançava a
la plaja el cos d’un naufrec, o tambe quan era trobat
mort en mig del carrer qualsevol infeliç que no tenia a
ningu que es fera carrec d’ell.

Per aixo, la Ve rge dels Inocents fon tambe dels
Desamparats.

Esta maternal acollida de la Mare als fills mes desval-
guts, es posava igualment de manifest quan el difunt era
un dels seus confrares. ¿Com podia deixar-los en
moments tan greus, ad ells, els seus colaboradors en tan
gran obra de misericordia? Per aixo els acompanyava
fins al seu ultim desti terrenal, mentres acollia baix son
mant l’anima del difunt i l’entrava triumfant en el cel.

¡Verge dels Inocents i Desamparats! ...

¡Conhort en la desgracia, llum en la nit fosca del
desesper!



EL DRAGO

DEL PATRIARCA
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Per aixo la veu d’un orfe, criat a l’ampar de l’hospi-
tal, es deixà escoltar en esta sentida quarteta, interpre-
tada per Lluïs Lucia Lucia:

“¡Hi ha que haver vingut al mon 

per al torn de I’hospital, 

per el torn de I’hospital, 

¡¡Mare dels Desamparats!!”

*  *  *

VOCABULARI

Antepassats Anteriors a nosatres, de qui som

descendents.

Barrejat Juntat, unit, mesclat.

Advocacio Titul que se li dona a la Mare de Deu.

Confrare El que forma part d’una confraria.

Enllestir Posar una cosa llesta per al seu us.

Conhort Consol que alivia la pena que oprimix 
l’anima.

Despulles Cadaver, lo que queda de la persona

despres de la mort.
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-Pero padrina, ¿era un drago de veres?

-¡De carn i ossos!

¡Un drago en Valencia! ¡Quasi res... ! ¿ Quan s’ha vist
cosa igual?  Aixina es que em vaig dispondre a escoltar
sense perdre paraula. La meua cadireta, la «Nana», esta-
va tan desijosa o mes que yo d’aclarir la qüestio d’eixe
drago infernal, que segons la llegenda va causar tant
de marejol als tranquils ciutadans de Valencia fa... un
monto d’anys.
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Excitat per l’impaciencia, tanqui la meua boqueta en
pany i clau per no caure en la tentacio l’interrompre.
Yo era tot orelles i tot ulls. Aquell que m’haguera dis-
t ret en aquells moments, haguera tingut pena de la
vida. ¡Ni mes ni manco!

La padrina, descobrint guilopeta, la meua excitacio,
feu les monades que va saber per a retardar el moment
de prendre la paraula. A la fi em tancà I’ullet rient-se...
i començà:

Valencia, com totes les ciutats de l’Edat Mija, estava
amurallada. Les muralles has de saber que eren un mig
de defensa contra I’enemic quan atacava. En tal ocasio
es tancaven les portes i alli no hi havia qui poguera
entrar a peu pla. No els quedava un atre cami als ata-
cants que botar per dalt de les muralles... ¡si els deixa-
ven els de dins!

-¿Coneixes les torres dels Serrans? ¿I les de Quart?
Puix entera’t be: eren dos de les diferents portes que
tenien aquelles muralles, per a que la gent poguera
entrar i eixir de la ciutat.

Be. Als peus de la muralla, prop de la porta dels
Serrans, el riu passava cami de la mar. I pre c i s a m e n t
eixe era el pas obligat de tots els habitants de l’horta i
dels pobles de la Serrania i de la serra (els serrans) que
volien entrar dins de la ciutat.

D’aci el nom dels «SERRANS» en que la nomenaven.

De bon mati tot era soroll entorn a la porta dels
Serrans. Grups de llauradors carrejaven verdures, frui-
tes, conillets, pollastres... cap a dins, cap al mercat.

Els g a n a d e r s portaven els seus b e s t i a r s per a sacrifi-
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El terror donà pas a la desesperacio.



109108

fondo de les mates altes que creixien per dins del fanc,
ixque un modo de ronquit... que el deixà gelat. Encara
tingue corage per a aguaitar abans de fugir i... ¡¡Mare
meua!! Els cabells se li posaren erts com un fus: Uns
ulls grandots, ensangonats, el miraven de fit a fit.

Quan vingue a reaccionar ya els amiguets el volta-
ven parlant-li tots a l’hora.

-Ahi entre els canyots he vist el dimoni; si, ¡el dimo-
ni de l’infern!

Un silenci tancat va acollir les seues paraules.

Despres, com moguts per un mateix ressort, fugiren
del riu i se n’entraren per la porta dels Serrans. Les
cames pareixien campanetes...

-¡¡En el riu està el dimoni!! ¡¡En el riu està el dimoni...!!
¡ Tonico I’ha vist...!

¡Clar, ningu s’ho creïa ni els fea cas! Tot lo que tra-
g u e ren en net foren marmolons i galtades per a que
deprengueren a no dir mentiroles.

I passaren els dies. Ya no s’enrecordava ningu de
l’assunt.

Cert que de quan en quan faltava una cabreta o un
vedellet, que es perdien pel cami i que no eren trobats
mai, pero...

El tio Tofol s’encarregà de donar la veu.

Portava a pasturar les seues ovelletes pel riu. I justet quan
estaven totes a la voreta de l’aigua, aparegue el monstruo.

Era gran, negre com la nit. Els ulls pareixien ence-
sos per un foc estrany, i la bocota enorme s’obria bus-
cant les ovelletes del tio Tofol.

c a r-los, i els serrans no es quedaven curts, i anaven i venien
portant del ramal els rossins carregats de merc a d e r i e s .

Els chiquets, mentres els majors anaven a les seues
faenes, s’agrupaven per les v o re re s del riu a jugar. ¡Que
be s’ho passaven! Se sabien els canyars de memoria i
coneixien a on s’amagaven les granotes, per a on es tro-
baven els caragols mes grossos i a on es peixcava millor.

Aixina esperaven l’hora del re t o rn cap a les seues
barraques. Quan aguaitaven l’eixida dels seus pares per
la porta de la mitralla, cadascu pegava una carrera i
s’unia al grup. Una curteta despedida i... ¡fins un atre dia!

Puix be, ocorregue que u dels chiquets, mentres els
demes jugaven, descobri un pardal que se’n fugia per
entre les canyes.

- ¡ C l a r, esglayat pels crits de la chicalla! -no pogui
manco que interro m p re la narracio-  Si haguera estat
yo alli... ¡no se m’haguera escapat, no!

-¡Justetet; tu li faltaves al pobre animalet! Per a dir
eixes bovades no cal que obrigues la boca. ¿Has entes?

¡Clar que havia entes! Li vaig prometre no tornar a
tallar el seu discurs, i la cosa va acabar en be. Ya cal-
mada continuà:

-En mes por que anima s’a l l u n t a v a , cada volta mes,
de la vora; i el chiquet darre re.  De sobte, el pardal mam-
p rengue el vol esglayat, alluntant-se pel cel. A poc a poc
es vea mes chicotet... fins que es pergue en l’horiso.

-¿Per que fuges, guilopo? ¡Ara que quasi et tocava
en les mans! -gemecà el chiquet-.

P e ro no tingue massa temps per a p l a n y s. Del



111110

planys. Tots estaven enterats del greu perill que corrien,
i convençuts de que la solucio escapava a les seues for-
ces, s’encomanaren a Deu.

* * *

Tantes corregudes i tantes remors de les conversa-
cions, arribaren fins als murs de la preso. Hi havia un
pobre pres, un condenat a mort. A través del finestro
reforçat de grossos barrots que el separaven de la vida
lliure, li aplegava el soroll del carrer..., mes el pobre no
entenia paraula. Per aixo aprofità quan el carceler entrà
a dur-li el dinar per a preguntar-li-ho.

-Note un moviment ahi fora que no m’agrada gens.
¿Vols dir-me que es lo que passa?

-¡Molt feliç vius!

-¿Es que pot viure feliç un condenat a mort?

-¡Tots som hui en Valencia condenats a mort!

El pres quedà confus. Per mes esforços que fea no
entenia el raonament del seu carceler.

-¿Vols dir que no hi ha tan solament u en Valencia
que no se senta hui tan desgraciat com em sent yo?

- Tu ho has dit. No sabem com, ni quan, ni d’a
on, ha vingut un drago a les portes de la ciutat, i
f ins ara no l ’ha pogut vencer ningu. I com no
podem eixir ni entrar per por a ser victimes d’ell,
¿que nos queda, sino morir-nos de fam quan s’aca-
ben nostres pro v i s i o n s ?

Els ulls del pres se dirigiren al finestro. Pare i x i a

D’una sarpada n’agarrà una. I la cosa fon vore-la i
no vore-la. ¡Sancereta desaparegue pel gargamell!

El tio Tofol creya estar ensomiant. La mateixa por li
va donar forces i mamprengue la fugida sense girar-se
a mirar cap a darrere.

Quan a la fi es va vore llunt del riu, en les ovelletes
fora de perill, es donà per satisfet.

¡Esta volta sí que escoltaran l’avis de l’existencia del
drago!  El tio Tofol s’encarregà de fer prego per tots els
quatre punts cardinals de la ciutat.

Totes les portes foren tancades i el mercat quedà en
silenci, aixina com la ciutat, perque els chiquets foren
posats a bon re c a p t e per part de les mares, a fi de
que no s’escaparen i en feren una grossa.

-¿D’a on haura eixit eixe drago? -se preguntaven tots
esbalaits-.

Els homens tractaven de buscar la solucio: Hi havia
que desfer-se’n de la bestia com fora. Fins aci tots esta-
ven d’acort. Mes... ¿qui era el valent que baixava al riu
per a enfrontar-se en ella?

¡Est era el chicotet detall! ¿Qui...?

No faltaren voluntaris. Mes u darrere l’atre, els va-
lents foren vençuts i morts.

El terror donà pas a la desesperacio.

-¿Que sera de nosatres?

-¡Morirém de fam, perque no podem eixir a buscar
els nostres aliments!

-¡Eixe drago acabarà en tots...!

Per tota la ciutat no s’escoltaven mes que gemecs i
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El desesper els donà anim per a conseguir lo que
tant desijaven. I el trage fon enllestit tal i com el dema-
nava el pres.

L’esperança tornà als cors. ¡S’acabaren els planys! El
condenat a mort es va convertir en l’heroe de la ciutat i
fon el blanc de totes les conversacions. Es parlava d’ell
com d’un personage omnipotent.

Per fi arribà el dia tan desijat. Era ple migdia. Els
ciutadans se a p i n y o t a v e n a la portalada de la pre s o
quasi sense alenar, febrosos d’ansietat. ¡Ningu s’havia
quedat en casa! Tots estaven en el carrer, perque tots
volien ser testimonis de la proea.

Quan per fi s’obrí la preso un clam general acolli
l’aparicio del personage. Pareixia un cavaller vingut
d ’ a t res mons. Portava posat el trage d’espills i el cap
cobert d’un elm que rematava un flairos plomall roig i
blanc.

La serenitat i l’aplom que es desprenia de la seua
persona li donava un aire de grandea dificil d’explicar.
¡Tots li obriren pas...! ¡Tots el seguiren fins a la porta
dels Serrans!

Tan pronte ixque a la part de fora, passaren els fo-
rrellats en mes por que anima.  Una volta assegurada
l’entrada, les muralles s’ompliren d’espectadors.

L’home dels espills no se dignà a mirar-los. Mes be
pareixia ignorar-los o menysprear-los a tots.

En pas ferm es va dirigir directe al riu. ¿A on estaria
el drago? ¡No es deixava vore per ningun costat! Des-
p res de buscar-lo inutilment, es va parar quet en un
punt, d’a on decidi cridar-lo en grans veus.

pensar... en lo que estava escoltant... Despres, els clavà
en l’home que li parlava i guardà silenci.

- Tal volta yo puga salvar a la ciutat -digue a la fi
lentament-.

-¿Tu? -s’estranyà el carceler-, homens mes forçuts ho
han intentat i han segut destroçats pel drago com si
foren de paper. ¿I... vols tu...?

-Si el juge m’autorisa, vullc enfro n t a r-me al drago.
Eixa es la proposta. Fes-li-la saber.

-Pero... ¡aixo que intentes es molt perillos!

-Estic condenat a mort; ¡no tinc pervindre! Mort per
mort ¿que m’importa el perill?  Ara be, si conseguixc
vencer, vullc saber qué podre esperar de la justicia.

-Yo no soc el juge; no puc contestar-te.

-Puix porta-li la meua proposta. A canvi demane la
vida. Si salve la de tots vosatres, es cosa justa, ¿no?

Acceptà el juge. ¿Quina atra cosa podia fer? I tens
aci que ell en persona parlamenta en el pres.

-Necessite un trage re c a m a t d’espills -demanà el
condenat.

-¡Cosa mes rara...! ¿I d’a on el traem, vols dir-m’ho? -
respongue el juge malhumorat.

-Aixo es cosa vostra. Pero tingau en conte que
sense ell yo no pense eixir cap al riu, a enfrontar-me a
la mort.

La ciutat es menejava enfebrada, tractant entre tots
d’arreplegar espills i mes espills.

Diuen que «de desesperats, al riu», i tal volta l’orige
d’esta expressio hauria que buscar-la en este fet que conte.



Dalt de les muralles se feu un silenci de mort
quan per fi aparegue el drago. ¡Era horrible! El pobre
p res pareixia una formigueta davant d’ell. I la sanc es
gelà en els cors quan compre n g u e ren que tot estava
p e r d u t .

Mes el pres no es feu arre re un sol pas. Ans al
contrari, seguia provocant a la bestia que, cada volta
mes enfurida buscava el moment d’abalançar- s e
s o b re ell.

I fon just, en el moment de mes perill, quan l’ale de
foc li arribà voltant-lo brusent, que ocorregue el mila-
c re. Perque de repent la figura del guerrer es feu
ardent com el mateix sol; tant, que els ulls s’ompliren
de llagrimes nomes de mirar-lo.

S o r p res, el drago quedà acovardit un moment.
L’home que havia eixit de l’ombra, buscant el punt on
el sol li donara de ple, començà a caminar fent-li front
al drago. Foren moments de gran angoixa.

La bestia, enlluernada, es debatia furiosa. Un bra-
mit d’impotencia fon l’avis de que la sort havia canviat;
i començà a recular tremolant de por...

-¡¡Ya es teu... ya es teu... !! ¡¡Mata’l...!! -cridaven des
de les muralles.

L’home pareixia no escoltar-los. Era una brasa
encesa tota l lum, que els mils d’espi llets feen
e n l l u e rnadora.  Avançava a poc a poc, al temps que
el drago re c u l a v a . ..

I per fi, d’un colp directe, li clavà l’espasa en la
gola.
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El bramit de la fera quedà confus entre el bramit de
la gent.

-¡Estem salvats...! ¡¡Estem salvats...!!

* * *

L’entrada del vencedor en la ciutat podeu figurar-
vos-la. Tots volien estar prop d’ell, tocar-lo, abraçar-lo,
oferir-li l’agraïment com millor sabien.

Les festes duraren molts dies. Crec que no quedaren
cristals sancers en tota la ciutat, entre traques, coetades,
carcasses...

¡No debades els valencians han segut els here u s
dels araps en l’art de treballar la polvora en focs d’arti-
fici!

Naturalment, el juge li feu gracia de la vida al pres.

¡Clar que si no ho haguera fet aixina, se l’hagueren
menjat entre tots!

Com veeu l’historia acabà en be.

-¿I el drago? ¿Que feren d’ell? -li pregunti a la padrina.

-Ah, si; el conservaren com un trofeu. I com un tro-
feu es mostrat encara a propis i estranys. Se’l pot vore
en l’atri del Colege del Patriarca. Alli, penjat en la
p a ret, el «drago del Patriarca», com se’l nomena, ha
segut i es popular entre els valencians de la capital.

Antigament, quan els pares volien ser obedits pels
fills, no tenien mes que soltar l’amenaçà:

-¡Mira que vindra el drago del Patriarca a per tu!
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VOCABULARI

Guilopet En ganes de chanca. Pillet.

Soroll Rebombori, estrepit.

Carrejar Portar coses d’un lloc a un atre.

Ganader Persona que cria i du a pasturar el bestiar.

Bestiar Grup de besties manses, ovelles, cabres, 
vedells que pasturen juntes.

Voreres Vores del riu.

Alluntar-se Anar-se’n cada volta mes llunt.

Plany Queixa, plor, lament.

Gargamell Part posterior de la boca dels mamifers.

Recapte Estar o posar a bon recapte: ben custodiat

i assegurat.

Recamat Tot cobert de motius brodats. En nostre cas, 
cobert d’espills.

Enfebrada Com atacada per una estranya febra.

Apinyotar-se Unir-se tots com en una pinya o un pilot.

Brusent Abrasador, cremant.

Enlluernada En la vista ferida per l’exces de llum.

¡I qualsevol no es sentia vençut per la boca tan gran
i tan negra del drago!

-¿Em portaras a vore’l, padrina?

-Qualsevol dia. Pero no goses ficar-li la ma dins de
la boca, no siga que et pegue un mos.

-¡Si està mort! ¿No m’acabes de dir que el matà
aquell pres?

-Tu per si acas no ho intentes. Mort i tot conserva
uns quixals... que no donen gens de tranquilitat. Sobre
tot si eres mentiros.

-¿Que passa en els mentirosos?

-Res, no dic res. Mes... si dius mentires... ¡Mira, per
si acas no ho intentes!

D e s p res d’amollar la charrada, la padrina s’ha que-
dat tan satisfeta. Pero a mi m’ha deixat esbalait, per-
que... ¿que faig? Moltes ganes tinc de pegar un aguai-
tonet al drago, mes... si vaig, haure de ficar la ma
dins la seua boca enquixalada, si no vullc que la
padrina em crega un mentiros, i... ¡aixo es lo mal!
P e rque yo... mentiros, lo que es diu mentiros... ¿que
vos puc dir? ¡Vo s a t res sabeu tan be com yo lo que
son estes coses!



EL PATRO

DE VALENCIA
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-¡Padrina...! ¡Padrina ...!

-¿Que li passa a l’amo de la casa? ¿Per que pegues
eixos crits?

-¡Perque no et trobava!

-Puix ya em tens aci. ¿Que vols?

-Vinc a convidar-te, dona.

-¿A convidar-me? ¡Che, aixo m’agrada! Pero... ¿a sant
de que?

-A sant... ¡de que es el meu sant!
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- ¡ Tens rao, Viçantico! Quin cap el meu. Passa el
temps tan a pressa...

- ¿ T ’ e n recordaras? Es el proxim dilluns. No, no
t’enrecordaras. Ya vindre yo a buscar-te.

-Millor sera; aixina et felicitare mes pronte... i de
pas... t’enduras el meu regal.

-¿De veres? I digues, ¿que sera?

-Si t’ho dic ho sabrem els dos. ¿No t’agrada la sor-
presa?

-Si, pero... ¿qui s’aguanta fins al dilluns? Vi n g a ,
padrineta, ¡sigues bona!

-La veritat es que... ni yo mateixa ho se. M’has pillat
tan de sorpresa...

-Padrineta, no m’ho crec.

-¿Ya has berenat?

-¡No canvies de conversacio!

-Tu t’ho perts. Hi ha chocolate i bescuit.

-¡Caram, tant diras que...

-Clar, home; anem a berenar i deixem el regalet per
a quan aplegue el moment. Tu, tranquil, que lo que
siga sera. Voras com t’agrada.

Res, que em va deixar tot, c a v i l o s . ¡Mira que no
voler aclarir-me la cosa! Clar que ya tinc una idea, per-
que vaig molt de temps darrere d’una bicicleta i l’atre
dia estiguerem mirant-les en un comerç. ¡Ai si fora de
veres...! ¡Ai si fora aquella rogeta...! ¡Quin bes mes fort
es guanyava la padrina! I sí que sera, sí, perque es mes
bona...
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nitat. Una lluida comitiva el traslladà a I’iglesia. En ella
anaven en magnifica carrossa, el virrei l’infant D. Pere
d’Arago i la Virreina, sa muller. Les autoritats de la ciu-
tat l’apadrinaren i el poble pla eixia als carrers per ser
testimoni de l’acontenyiment. A l’arribar a l’iglesia les
campanes repicaren al vol.

I es que tal volta endevinaren tots que aquell chi-
quet de b o l q u e re t s arribaria a ser el mes gran dels
valencians.

I eixa fon la realitat. Mes... de moment era tan sols
un infant.

P a s s a ren uns anys. Viçantet ya anava a escola en
companyia dels amiguets. Solien buscar-se uns a atres
per a anar juntets. I aixi, Viçantet aquell dia es dirigi a
casa d’un veïnet. Quan va arribar a la porta, l’espentà
com sempre fea i cridà:

-¿Estas a punt? ¡Ya es hora!

En lloc d’eixir l’amiguet ho feu la mare, plorant en
amargor.

-¡Viçantet, mon fill no pot anar a l’escola!

-¿No pot? ¿Per que?

La desconsolada mare, veent l’inocencia del menut,
no es va atrevir a dir-li la tremenda veritat, i aixina, li
donà esta senzilla explicacio:

-Perque... està dormidet.

-¿Encara dorm? ¿I per que no es desperta?  El mestre
nos està esperant.

-No es pot despertar... ¡Hem de deixar-lo dormir!

El chiquet Viçantico quedà estranyat. Tan be que

125

Senyor, Senyor, ¿i qui s’espera fins al dilluns?

Davant d’una bona tassa de chocolate, mullant i
mullant el bescuit que ha fet la meua padrina -¡i que li
ha eixit molt bo!-, m’ha estat contant moltes coses del
meu sant Patro: Sant Vicent Ferrer.

Escoltant-la he sentit vergonya per no coneixer a
penes res d’ell. Yo sabía que era flaret dominic, que era
un gran sant i que fea molts milacres, pero... la padrina
m’ha parlat tant d’ell, que si he de fer-vos contaralla no
acabe d’aci al dilluns que es la seua festa.

Pero m’he fet l’anim, i si no tot, alguna cosa si que
vaig a contar-vos, perque se que vos agradarà. ¡Per
alguna cosa es el nostre Patro!

Sant Vicent va naixer en la capital del Regne valen-
cià en 1350. Son pare era notari, per lo que contava en
bones relacions en la ciutat.

A mida que s’acostava el naiximent, Deu va perme-
tre certes manifestacions que eren com senyals de que
el chiquet que venía al mon estava destinat a ser una
gran personalitat.

Voreu. Una cegueta va arribar a la porta de Cons-
tança, la mare de S. Vicent, que va acollir a la pobreta
en tota caritat. Quan la cega va saber que Constança
esperava un fillet, exclamà:

-Eixe chiquet que esperes sera un gran predicador, i
està cridat a fer molt de be per totes bandes.

Quan acabà d’expressar-se, li tornà la vista.

Estes i unes atres coses tenien a la gent commogu-
da. Per aixo el dia del bateig se celebrà en gran solem-
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-¡Ai... la meua sabateta...! ¿M’he quedat descalç! 

-¿Com t’ho has apanyat per a perdre-la? -¡Yo que se!
Ha segut jugant.

L’aigua del pou, alla al fondo retratà el grup de
cabets assomats al brocal.

-No es veu res -digue u-.

-¡Ai ma mare...! ¡Ai ma mare si torne a casa sense la
sabata...!

-Puix che, no es pot devallar al pou a buscar-la.

-No plores, nosatres t’acompanyarém i explicarém a
ta mare com ha segut.

Mes res li donava consol. Una i atra volta gemecava
sense parar:

-¡Ai la meua sabateta...! ¡La meua sabateta...!

Viçantet el vea plorar i el cor se li partia. Mes ¿que
podia fer? ¿Com prestar-li ajuda?  Lo que passà per la
seua animeta i el contacte que pogue tindre en Deu, es
un misteri que no aclarirém mai. Lo cert es que s’acostà
al desconsolat amiguet i li digue en dolçor:

-Torca’t les llagrimes, perque Deu no vol que plores
mes.

El grup de chiquets el va mirar ansios. ¿Que tenia
Viçantet que tanta influencia eixercia sobre tots? Lo cert
es que a l’escoltar la seua veu, l’esperança començà a
encendre’s com una llumeneta dins dels cors.

Despres es dirigi al pouet. Tots el seguiren. La seua
figureta era tan menuda que a penes podia assomar el
cap pel brocal.

Els atres l’imitaren.
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s’ho pensaven passar els dos juntets i ara dorm i a . . .
Desijant remediar la situacio s’oferi tot modoset:

-¿Vol que el desperte? ¿A on està eixe dormidor? Ya
queda poc de temps per a mampre n d re el cami de
l’escola.

La mare no pogue resistir mes. Estava massa angoi-
xada per a tractar de fer-se comprendre per l’angelet
que tenia davant i... el deixà passar.

Viçantet el va vore molt quet sobre el llit. Tenia els
ulls tancadets per una son estranya. La mare plorava en
silenci.

A poc a poc i en passets menuts s’acostà al llit. La
seua maneta s’agarrà en suavitat a la de l’amic.

-¡Che, que anem a fer tart. Alça’t, dormidor!

I tirava d’ell com si volguera alçar-lo a la força. Al
contacte d’aquella ma inocent, el mortet obedi a la veu
que li parlava, obrí els ulls i s’alçà del llit...

* * *

En una atra ocasio l’escena fon al voltant d’un pou.
Els chiquets jugaven com una niuadeta de pardalets.
Les rialles, les corregudes, els crits, els tenien mes que
distrets. De sobte, una sabateta ana per l’aire, i acabà
dins del pou.

El chiquet que havia perdut la sabata ho prengue a
plors. Descalç, aguaitava el fondo d’aquell embut fosc,
per a tractar de descobrir-la, mes les llagrimes no el
deixaven vore en claretat.
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« Viçantet» es va convertir pel temps en el pare
Vicent. Aquell chiquet que jugava a «fer serm o n s » ,
aplegà a ser un gran predicador de l’Orde de Sant
Domenec. La seua paraula arrebatava als oyents, i les
conversions se succedien abundants. Sarraïns, judeus,
gent de mal viure, tota classe de persones escoltaven la
seua veu, que els portava la llum de la Gracia.  Entre-
gat a la seua apostolica missio, va recorrer no solament
el Regne de Valencia, el d’Arago, Castella i uns atres,
sino tambe la França, Italia, Portugal...

A l’arribar aci vaig preguntar a la padrina molt inte-
ressat:

-¿I com l’entenien? ¿O es que coneixia moltes
l l e n g ü e s ?

-Eixa es una bona pregunta -respongue somrient-,
perque has de saber que el pare Vicent sempre predi-
cava en llengua valenciana, que era la seua.

-¿En França tambe? -¡En totes les parts! -¿Que es lo
que dius?

-Deu va fer coses extraordinaries en ell, i esta es
una de tantes.

-A vore si ho he entes be: Sant Vicent predicava en
valencià; i els castellans, francesos, italians i... i tots,
tots el comprenien!

-Aixo mateix. I es una cosa que no te per qué
estranyar-te. Despres de la mort de Jesucrist, quan els
apostols ixqueren a predicar la doctrina que Ell els
havia ensenyat, es donà el mateix cas. Ells parlaven en
hebreu, i la gent que s’havia reunit al seu voltant i que
els escoltava, parlaven llengües molt dispars, perq u e
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-No es veu res; ¡està molt fosc! -gosà dir u dels
curiosos-.

- ¡ Ya l’he vista yo! Està en aquell costat. Mire u - l a ,
mireu-la, pareix una barqueta sobre l’aigua!

Els ulls s’obriren com rellonges volent traspassar la
foscor.

-Si, alla està... -digue un atre, potser influenciat pel
desig de que fora com ho dia.

-¡¡Si, alla està!!

-¡Quina foscor...! ¡Pareix una gola de llop!

-¡Pobre Peret, qualsevol la trau! 

-Despedix-te d’ella, ¿que li hem de fer?

* * *

Viçantet alçà la ma dreta i traçà en l’aire la senyal
de la creu.

-¡En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant!

El nivell de l’aigua començà a pujar, espentant cap
amunt la sabateta que seguia nadant per damunt d’ella.

Quan va arribar a la boca del pou, Viçantet no tin-
gue mes que agarrar-la i oferir-li-la a l’amiguet.

-Pren, posa-te-la i anem-nos-en a casa.

Aixo fon tot. L’aigua devallà a son nivell natural i tot
va quedar igual que abans.

*  *  *
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-¡Digau-nos, pare Vicent, a on està eixa pobra dona! 

-Estem disposts a ajudar-la.

-Eixos angelets necessiten que cuidem d’ells. 

-¿Podem anar a portar-li el nostre conhort? 

-¿A on viu la malalta?

El pare Vicent es mostrà un poc confus. 

-No vos ho puc dir, perque no ho se. 

El desencant fon general.

-¿Com podrem socorre r-la si no sabem a on tro b a r- l a ?

-¡Deu misericordios no fa res a miges! ¡Tingam fe! Si
ha volgut revelar-nos el cas, Ell posarà la seua santa ma
per a que siga possible el remei. El meu mocador vos
guiarà.

Unint la paraula a l’accio, trague el mocador i el va
llançar a l’aire.

Contra tota llei de gravetat, el mocador es mantigue
suspes sobre la concurrencia i començà a moure’s en
determinada direccio. Molts, per no dir tots el seguiren
maravellats. ¡Quines coses fea el pare Vicent! Tan gran
era la seua caritat que Deu estava en ell, donant a les
seues obres el poder sobrenatural del milacre.

El mocador entrà, per una finestra, a una cambra
molt humil. Quan els seguidors arribaren ad ella apare-
gue als seus ulls la mateixa escena que els havia descrit
el sant dominic: una pobra dona malalta en lo llit i uns
chiquets menuts al seu voltant, que ploraven de fret i
de fam…

L’infeliç mare no donava credit a lo que vea i
e s c o l t a v a .
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venien de llocs diferents. Puix be, entenien als apostols
com si usaren la propia parla de cadascu dels forasters.

Est es el «do de llengües», una gracia especial que
Deu reserva als seus millors apostols.

Este do el tenia tambe Sant Vicent. Moltes vegades,
quan estava predicant se li acostaven malalts i gents
necessitades de c o n h o r t . El pare Vicent, en una
paciencia infinita, els atenia a tots i obrava maravelles...

Un eixemple t’ho fara comprendre.

(¡Que be sap expondre els seus raonaments la meua
padrina! Vaig a intentar explicar-vos, tan be com ella, la
continuacio d’esta historia.)

P redicava aquell dia enmig de la plaça, com era la seua
costum. Com sempre, numeroses persones l’escoltaven
commogudes, perque aquell torrent d’inspiracio era com
un a l c a v o r, que calfava, fins a derre t i r-lo l’espirit mes gelat.

De repent quedà en extasis, com si escoltara o contem-
plara alguna cosa que els demes no escoltaven ni veen.

Tots esperaven estranyats que el pare Vicent conti-
nuara el sermo. No va faltar qui sospitara que s’havia
posat malalt. Mes a poc, tornà a la normalitat i els
digue estes paraules:

-Bons germans, he vist un cas de gran necessitat.
Una pobra viuda que s’aclama a Deu en gran descon-
sol, perque es sent molt malalta i per tant impossibilita-
da de poder guanyar els aliments per als seus fillets. Si
no remediem pronte tan gran miseria, sera la mort qui
acabe l’obra de tanta desgracia.

La trista noticia va commoure el cor dels oyents. 
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-iNo estara l’amo molt llunt!

-Segur que el trobareu predicant.

-O confessant als desqueferats.

-O fent montonades de milacres, d’eixos que diuen
que fa.

Tots rigueren l’ocurrencia. U d’ells s’acostà al burret
i li pegà unes palmades a les anques.

-¿Que fem, Careto?

¡L’animalet ni es menejà.

-¿Vols deixar al burro?

-¡Si no li faig res...

-Mireu-lo que grosset està; es veu que el cuiden be. 

-¡L’alimentarà d’ oracions el pare Vicent!

- ¿ Voleu mes milacre que mantindre un burro lluit,
sense menjar?

-¡Yo tambe puc fer milacres! 

-¿Tu? ¡No bromeges!

-Voreu com si.

Rapidament desnugà al burret, i abans que els atres
pogueren reaccionar, ya l’havia montat.  La capa d’estu-
diant li servia de manteu en l’imitacio que es proponia
fer.

- Yo soc el pare Vicent... -proclamava en veu solemne-
. ¡Arre, Careto...! Anem a predicar pel mon. ¡Porteu-me
malalts i difunts, desahuciats, coixos, cegos. Porteu-me
pecadors... Yo els fare plorar llagrimes d’arre p e n e d i m e n t
i de redencio! ¡Escolteu-me, germ a n s . . . !

-¡Che, ho fas tan be com ell!
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-Nos envia el pare Vicent.

-iS’acabaren els vostres mals!

-¡Tindreu mege, medicines, remei, aliments...!

¡Com glatia el cor, ple d’agraïment, de la pobra
malalta!

-Deu poderos s’ha apiadat de mi i dels meus fills.
¡El pare Vicent es un gran sant! ¿Com podre agrair-li lo
que acaba de fer per mi?

* * *

En eixa senzillea fea les coses mes extraordinaries.

Per a on anava repartia tant de be, que tenia gua-
nyada a la gent. La seua fama de santitat, prudencia i
sapiencia l’acompanyava en les seues correries aposto-
liques a lo llarc no solament dels regnes de la nostra
peninsula, sino tambe d’Europa. Deu mateix s’encarre-
gava de mostrar a tots que era el seu enviat, fent per la
seua mediacio tal quantitat de maravelles que en rao li
donaren fama de sant.

Mes tambe tingue enemistats. ¿I qui no les te?

Uns estudiants, temeraris com es la gent jove, pren-
gueren a la llaugera la santitat del pare Vicent.  I...

El cas va ocorrer en ocasio de que el sant estava
e n t regat al seu treball apostolic.  Els estudiants, en
ganes de diversio, veren un burret molt conegut nugat
a una reixa.

-¡Che, mireu el burret; es el que monta el pare
Vicent! 
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-Es molt urgent. ¡Ajudeu-nos, per caritat!

-Està mort. ¡Mort, un amic que no fa mija hora que
chancejava en nosatres!

-Desgracia gran es. Digau-me, ¿com ha segut? 

-L’ha tirat un bac el vostre burret.

-¿El meu burret?  No pot ser. ¡Si es un animal molt
manset!

-Ell ha segut, pero la culpa es nostra. ¡Pare Vicent,
perdoneu-nos!

Seguidament contaren en verdader arrepenediment,
el malcuinat que havien fet.

El pare Vicent els escoltava serenament. I quan
entre plors i sospirs acabaren el relat, els digue molt
divertit:

-¿Qui vos mana jugar en burros? El cas es que no
puc acompanyar-vos. Dec seguir predicant.

-¡No nos abandoneu!

-¡Tingau pietat!

-¡¡Pare Vicent ... !!

-No puc anar alla. Mes feu lo que vos dic i que Deu
vos perdone com vos perdone yo. Porteu al burret on
està el pobre difunt, i ya que ho ha fet ell, ¡que pose
ell el remei!

La lliço fon ben donada. I l’escarment ben rebut. Ya
no els quedava ni rastre de l’orgull d’abans. Obediren i
es retiraren mansets a buscar al Careto.

El portaren del ramalet a on estava l’amic mort.
¡Quina diferencia la seua en l’actitut, comparada en la
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- Vaig a soltar-vos un sermo -continuà el tararo t - .
Haveu de saber bons germans...

No pogue seguir, perque l’animal pegà quatre bots i
el llançà per dalt de les orelles fins pegar en terra plana,
on quedà estés com una granota, tot lo llarc que era.

Els companyers no pensaren que la cosa era impor-
tant. Quan les rialles anaren amainant, s’acostaren al
caigut.

-Ya està be; alça’t i anem-nos-en.

El de terra no es menejà...

-¡Che, que es fa tart!

Era com un fardell mig desnugat. Al vore’l tan quet
l ’ e s p e n t a ren en el peu per vore d’animar-lo, mes...
sense resultat.

El silenci es feu general.

U d’ells, el mes atrevit, s’agenollà al seu costat i li va
descobrir la cara. Estava blanc com un ciri...

-¡No m’agrada aço! -digue-. Yo no veig que respire. 

-¡Caram, no faces chances!

-Yo diria... que està mort.

-¿Mort?

-¿Mort... ?

-¿Has dit mort....?

Sí, estava mort. Tots ho pogueren comprovar esba-
laits. Despres de raonar sobre el cas, compre n g u e re n
que no tenien mes cami que buscar al pare Vicent.

-¿Que voleu de mi? -els preguntà quan estiguere n
en la seua presencia-.
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ANGEL DE PAU

mantinguda a penes mija hora abans! L’arrepenediment
els salvà i l’amic tornà a la vida, a penes Careto se li va
acostar.

* * *

A l’arribar ad este punt, no em vaig poder aguantar
i pregunti maravellat a la padrina:

-¿Com pot ser que un burro faça milacres?

-No el feu el burret, home. El pare Vicent es va servir
del burro, perque per a Deu no hi ha res impossible.

-¿Veus? Aixo es de veres.

-Els estudiants mereixien, per la seua irre v e re n c i a ,
un toc d’alerta.

-¡I el reberen!

- P e ro el pare Vicent no volgue deixar-los sense
remei, i com li era impossible anar en persona... la
misericordia de Deu li va donar poder per a tornar a la
vida al difunt... ¡a distancia!

- Toca, s’ho tenien mereixcut. Segur que ya no els
quedaren ganes de mes chancetes.

*  *  *
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Ames de ser un gran sant, fon un home extraor-
dinari. La seua actuacio tingue gran influencia

en la seua epoca.

Amic i conseller de reis, diplomatic de gran acert,
va lliurar d’una guerra segura als estats de la Coro n a
d’Arago.

El motiu de la discordia era la mort del rei Marti
l’Huma. Este Rei no va deixar hereus directes a la coro-
na, perque el seu fill mori abans que ell. Per tal rao, un
grapat d’aspirants es disputaven la successio.

Cansats de lluites i revoltes es va decidir nomenar



Numeroses ermites, inscripcions i monuments recor-
den son pas a lo llarc i a lo ample de la geografia del
Regne de Valencia. I quasi sense excepcio, son el
recòrt d’algun fet miraculos.

En Morella, en u dels carrers, sobre la paret, es pot
v o re un quadro de rajoletes que re p resenta l’escena
d’una intervencio miraculosa del sant.

El simpatic morella que feu la relacio del seu signifi-
cat a la padrina, s’expressava de la manera que contem
en el següent capitul.
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uns compromissaris per a que estudiaren el cas i decla-
r a ren quin de tots els aspirants tenia mes drets a la
corona. Els compromissaris en foren tres per cada estat,
re p resentant a cada u d’ells: Arago, Valencia i Catalunya.
N’eren nou en total.

Les d e l i b e r a c i o n s t i n g u e ren lloc en Casp, per lo que
es coneixen en l’Historia com el «Compromis de Casp».

El pare Vicent, junt al seu germa fra Bonifaci i Pere
Beltran representaren al Regne de Valencia.

El sant dominic tingue una intervencio tan clara i
justa, que tots els compromissaris, manco dos, recolza-
ren el seu pronunciament a favor de D. Ferran d’Ante-
quera, infant de Castella, que era fill d’una germana del
rei difunt.

S ’ a c a b a ren les discordies i la pau torná als tre s
estats, governats per un Rei que va saber ser just i mag-
nanim.

Eren tambe dies de greu crisis per a l’Iglesia Catoli-
ca. I el pare Vicent a qui tots acodien, poderosos, prin-
cips, humils, en busca de consell, fon tambe conseller
del Papa i apostol incansable per a conseguir l’unitat i
la pau de l’Iglesia.

Es pot dir que les tres direccions del seu apostolat
foren: la predicacio, la conversio i la pau.

Molt devia complaure a Deu l’obra del seu enviat,
perque acompanyava son pas en una verdadera pluja
de gracies que eren com testimoni de la seua santitat.

Valencia es sentia orgullosa de son fill. Cada visita
del sant a la seua terra, era motiu de festa.
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UN CAS D’ADMIRACIO
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Quan els morellans saberen que els visitaria el
p a re Vicent, es donaren pressa en buscar-li un

bon acomodo.

¿A on podria estar millor que en casa del tio Damia?

El tio Damia era ric, tenia molt bona casa i molt
bona taula. I sobre tot, era home de rectes costums i
creyent sincer.

-La millor casa del poble es la del tio Damia.

- Ya ho crec que si, mes... tenint a sa muller malalta... 

-I sabent el mal que patix...



-Com vullgues, Roseta. 

-¡Voras que be nos ix tot!

-No escatimes en res.  Presenta-li al pare Vicent lo
millor que hi haja en casa. ¡Lo millor!

-Si, Damia.

-Lo millor, ¿has oit? ¡A vore com te lluixes!

D e s p res de la Missa en sermo, els convidats es dirigi-
ren a casa del tio Damia, acompanyant al pre d i c a d o r. El
sant dominic atenia a tots en la seua bondat habitual.

Entraren en la casa. Roseta ixque a donar a tots la
benvinguda, en especial al pare Vicent. Se la vea ner-
viosa, encesa en color. Quan li va besar la ma al pare
Vicent, tremolava. No li eixien les paraules, i tots pen-
saren que era efecte de l’emocio.

La veritat es que Roseta se sentia molt emocionada i
molt feliç de poder obsequiar al sant flaret que tant volia.

-¿Com va eixe dinar? -Ii preguntà el marit-. ¿Ho has
fet tot com hem quedat?

-Si, marit meu. M’has dit que fera lo millor de casa i
yo t’he obedit. ¡Lo millor que tenia..., lo mes millor...
ho he preparat per al pare Vicent!

El tio Damia se n’entrà en la cuina per a donar pre-
sses al servici...

A poc es va sentir un crit desgarrat: 

-¡Pare Vicent, ampareu-me!

Ixque mes blanc que un ciri, com un animal ferit
que se revolca en la desesperacio.

-¡Pare Vicent... pare Vicent...!
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-¡No sigau exagerats! Es de veres que en alguna
ocasio el seu cap no funciona conforme, pero ya està
molt recuperada.

-Podem consultar en el tio Damia. Ell, millor que
ningu ho pot dir.

Anaren a consultar al tio Damia. Els va rebre molt
atent, s’alegrà sobremanera de la visita del pare Vicent,
mes... aixo de tindre’l per hoste, el fea dubtar.

-¿ Es per la teua dona?

-¿Que no està millor?

-Clar que sí; yo diria que ya està bona. Solament
que es molt de t r a f e c per ad ella haver de pre p a r a r
taula per a tanta gent. No se si podra resistir-ho.

-Buscarém ajuda. Tu tens servidors...

-Farem una cosa: yo parlare en ella i vos donare la
resposta.

Aixina ho va fer; i la pobra Roseta es va posar molt
contenta.

-¡Quin honor, tindre en casa al pare Vicent! 

-¿Podras fer un bon dinar?

-Tu saps que la teua doneta te molt bones mans per
a la cuina.

-Si, pero...

-¿T’he deixat en mal lloc alguna volta?

-¡No, mai, Roseta! Pero tem per la teua salut. Has
estat tan malalta...

-¡No sigues romancer! Tenint ta casa, ¿vas a consen-
tir que el pare Vicent vaja a un atre lloc?
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-Eixuga’t les llagrimes, alça tos precs al Totpoderos i
espera en la seua infinita misericordia. 

-Sí, pare Vicent -balbucejà-.

La veu tranquila del sant obrava en ell com un balsem. 

-Unix els membres mutilats de ton fill.

-Si, pare Vicent.

Quan el cos del chiquet estigue refet de nou sobre
la taula de la cuina, com un trencacaps, el pare Vicent
alçà el braç i extengue la ma sobre el mortet en una
bendicio.

-En el nom del Pare, del Fill i de l’Espirit Sant...

Tots el veren alçar-se de la taula i mirar al seu voltant
estranyat, al temps que somria dolçament a sos pare s .

Roseta corregue al seu costat per ajudar-lo a baixar
de la taula. El tio Damia se li va posar davant, defenent
al chiquet en son cos.

-¡¡No el toques!!

-¡Ai pare, es mon fill i no vol que el toque! ¿Per que
me’l lleva dels braços si soc sa mare?

El pare Vicent mirà comprensiu al tio Damia. 

-Te rao, es sa mare.

-¡No puc confiar en ella!

-No tingues por; ya està curada. No plores, Roseta,
Deu ha visitat la vostra casa. Cuida al fill, al teu gran
tesor, i no oblideu mai ser agraits al nostre Pare del cel,
que hui vos ha fet una gracia tan senyalada.

*  *  *
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-¿Que tens, fill?

-Una visio d’horror m’ha omplit l’anima de dol. Ahi
dins, en la cuina acabe de vore...

-Parla sense por; t’estic atenent.

No podia contindre’s; les llagrimes l’ofegaven. 

-Roseta, Roseta, ¿per que ho has fet?

Un eriço gelat va recorrer a tota la concurrencia.

-¿El que he fet, Damia? ¿Per que plores? -s’estranyà
l’infeliç.

-Pare Vicent, yo tenia un fill en qui em mirava. Un
fill que omplia el meu orgull de pare... ¡i me l’acabe de
vore mort i trossejat ahi en la cuina!

-Es per a fer el dinar -s’excusà la malalta-. ¿No
m’has dit que preparara un bon dinar? ¿No m’has dit
que enllestira per al pare Vicent lo millor que tinguera
en casa? Per a mi no hi ha cosa millor que mon fill...

-¡¡Calla, calla... !! -protestà el marit esbalait d’escol-
tar-la-.

El pare Vicent comprengue el raonament de Roseta.
¡Havia mort el fill per a obsequiar-lo!  El seu generós
d e s p rendiment entropessà en el cervell malalt i... es
desvià per mala part.

Havia segut ell la causa involuntaria de tal desgracia
i se sentia obligat a donar conhort als pobres pare s .
Tots el veren re p l e g a r-se sobre si mateix. ¡Resava...!
Despres, una volta acabà el prec, li ordenà mes tran-
quil al pare:

-Tin fe en la misericordia de Deu. 

-La tinc, mes...
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-¡Quin recòrt mes portentos deixà el pare Vicent en
M o rella! Comprenc que si per totes bandes on anava
obrava d’igual manera, el consideraren com a sant.

Tu ho has dit. Fon l’angel de la pau que guanyava
les voluntats per a Deu. L’unica guerra declarada la feu
contra el pecat, l’injusticia i la desunio.

-Crec que si vinguera de nou al mon... ¡si que tin-
dria motius per a lluitar!

¿Hui? No li farien cas, per mes milacres que re a l i s a r a .

-Digues, padrina, ¿en fea molts?

-¿Que si en va fer?  Ves calculant: En el proces de
c a n o n i s a c i o . . .

-¿Que es aixo?

-Quan mor una persona, que per les seues virtuts mere i x
ser considerada com a santa, l’Iglesia examina sa vida. Hi ha
declaracions de testics, igual que un juï, i a mes, se pre s e n-
ten proves de tota classe. Els milacres ho son, i molt impor-
tants, perque nomes una persona molt unida a Deu els pot
f e r. Tot aixo escrit, forma el proces de canonisacio.

Be, has de saber que foren tants i tants els testimo-
nis de fets miraculosos realisats pel pare Vicent, que
primer es cansaren els juges d’examinar-los que els tes-
tics de declarar-ne mes.

Ya ho sabeu, amiguets; tenim un sant patro que fon
gran de moltes maneres. Una extraordinaria figura
valenciana que guanyà molta gloria per a Deu i per a
Valencia... ¡parlant el valencià!

*  *  *
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VOCABULARI

Cavilos P reocupat per una idea a la que va pegant-li voltes.

Muller Esposa.

Bolquers Roba menuda en la que visten als chiquets

de pit.

Angoixada Plena d’angoixa, d’afliccio.

Niuadeta Grup de pardalets que viuen en el niu.

Dolçor Qualitat dolça del sucre i de la mel.

Traçar Descriure, dibuixar. En este cas, la senyal

de la creu.

Judeu Israelita, hebreu.

Conhort Consol.

Alcavor Buit de la campana del forn o de la llar,

que conserva la calentor.

Manteu Capa llarga que vestien els capellans sobre

la sotana.

Fardell Bolic gran de roba.

Relat Explicacio detallada que se dona d’un succeit.

Deliberacions Consideracions sobre assunts importants.

Crisis Moment greu i decisiu d’un negoci o malaltia,
de conseqüencies importants.

Miraculosa Referida als milacres.

Trafec Conjunt de faenes i ocupacions que ocasionen
cansanci i molestes.

Escatimar Acurtar tot lo possible lo que s’ha de donar

o que s‘ha de fer.

Enllestit Deixat a punt de servir.



EL MICALET



-Padrina, ¿quants escalons te el Micalet de la Seu?

-¡La mitat i uns atres tants!

-Formalitat, formalitat. ¿A que no ho saps? 

-Doscents set.

-¡Justetets!

-¿Els has contat u per u?

-No dona; pero ho ha dit el professor.

-T’advertixc que hi hague un burret que sí els va
contar, sí. ¡U per u!
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Maria Miquela em diuen, 

cent quintals pese; 

qui no s’ho crega 

que me sospese.

¿Que vos pareix? ¡Qualsevol mampren el quefer de
comprovar-ho!

El Micalet medix 60 metros des del carrer fins l’espa-
danya i fon començat en juny de l’any 1381. ¡Que vellet!
Quasi res, ¿veritat? ¡De despusahir!  Pero està sense aca-
b a r. Lo mateix que la catedral, que des de l’any 1262, es
d i r, des del començament, sempre ha estat d’obre s .

Per aixo, quan una obra s’allarga massa es diu que
costa mes... que l’obra de la Seu.

-Pero ¿que te que vore aixo en lo del burro? 

-¡Si em talles no seguixc!

-¡Ya soc mut!

-Estes explicacions son com el preambul de lo que
ve darrere. ¿Has comprés?

Silenci per la meua part. ¡Qualsevol ficava el cullerot! 

-Estes coses que vullc contar-te ocorriren l’any 1462. 

-¿Saps a quin sigle pertany esta data?

-Al sigle quinze. 

-¡Molt be!. Seguix. El mestre d’obres Francesc Baldo-
mar, estava molt aqueferat en l’ampliacio de la catedral.
El treball que se li havia encomanat era engrandir la
catedral fins al Micalet, que per lo vist s’alçava separat
en mig del carrer.
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-¡Vinga, no chanceges!

-No chancege. Es veritat. Clar que d’aço fa molts
anys. 

-Espera’m, vinc corrent. Vaig per la cadira «Nana». 

-No cal que corregues, perque està aci.

-¡Que re... sabuda que eres! Em tenies a punt la
cadireta i tot. Estaves esperant-me, ¿no es aixo?

- ¿ Yo? no, home; te la deixares ahir. Quan depre n-
gues a ser ordenat i no et deixes les coses fora del seu
lloc, guanyarém tots.

- Tens rao, padrineta meua, pero mira, gracies al
meu defecte ya la tinc a punt. La «Nana» es tan amano-
seta, tan a la meua mida, que ninguna atra em complau
com ella, per assentar-me al teu costadet i escoltar- t e
tot el temps que faça falta.

-¿Seras romancer? ¡No t’acomodes en ella perque hui
no n’hi ha res que contar!

-¡Anem! No em deixes en la mel en els llavis, dona.
¿Quan s’ha vist un burro contant escalons? ¡Vi n g a ,
padrineta, no em faces patir! ¡Mira, tinc tota la tasca de
l’escola feta; les lliçons preparades i llestes. ¿Que mes
vols per a començar? ¡M’escoltes, padrina? ¡Caram... no
et faces tant de pregar!

Com no tingue res que opondre als meus raona-
ments, voreu quina historia mes... chocant em va contar:

El Micalet es el campanar de la Seu de Valencia. El
nom li ve de la campana major, que es nomena Maria
Miquela.  Per cert, que la dita campana porta gravat en
el bronze:
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Diuen les croniques que el dit mestre Baldomar era
lo que es diu un «beneit», es dir, un «bon home» de qui
tots abusaven, començant pels seus manobres.

Un dia per eixemple, quan ana a servir-se de les
u l l e res, se les trobà empastrades d’una substancia
empalagosa i mal olent que no cal nomenar...

Quan se dona conte de la chança, ya les duya posa-
des. Fon tanta la coentor que sentia dins els ulls, que
quasi es quedà cego.

-¡Che! ¿Que es aço? -bramava-. ¡Porcs, quina pudor. . . !
¡Com vos agarre vos desfaig! ¡Ai... els meus ulls!

Els obrers no sabien a on amagar-se per a que no
els vera riure’s.

-Volguera saber qui ho ha fet -marmolava mentres
se llavava en bona cosa d’aigua els ulls i les ulleres-.
¡No puc llevar-me de damunt la pudor!

Clar, ningu descobria a l’autor del pastiç, encara que
el pobre mestre va anar en les seues queixes al canon-
ge encarregat de les obres.

El pobre home no volia que la cosa quedara aixina,
i pensa tornar-los la chança als graciosos.  Feu els seus
calculs i...

*  *  *

El segon acte del sainet tingue lloc un atre dia a
l’hora d’almorzar.

-Che, deixeu les ferramentes i anem a pegar un
mosset -digue un manobre.
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¡Lo que sospitava; m’han furtat el burret!



No tardaren en comprendre d’a on venien els tirs.
¡Estava clar!  No podia ser un atre que el mestre.

-¿El mestre? ¿Haura segut capaç...?

-Che, deixeu-me’l a mi, que li’n vaig a donar mes
que un music.

Ad eixe no li van a quedar ganes de fer-ne una atra.

La veritat es que no tenien rao d’agraviar-se tant,
per que ells havien segut els primers en faltar, pero... la
cosa es que no ho pensaren.

I aixi, despres de forta discussio quedà format el pla.

¡I quin pla!  Voreu.

El mestre tenia un burret del que se servia per a
anar al treball. Durant la jornada el deixava al resguart
de la barraqueta que al costat de l’obra servia per a
alçar els aparells i ferramentes de treball.

¡Pobre burret! Alli estava tan tranquil, quan un grup
de manobres entraren a per ell.  L’agarraren del ramal i
chino chano l ’ e n t r a ren per la porta de l’escala del
campanar.

A espentes i colps, a v e rg a d e s i bufits anare n
pujant, a poc a poc, escalo a escalo ells... ¡i el burret!

¿Vos imagineu un burro pujant per una escaleta de
caragol, com es la del Micalet?

Qui, l’estirava del ramal, qui de la cua, este de les
orelles, aquell l’espentava de les anques... i l’animalet
sense voler pujar.

Total, que arribaren, no se sap com, fins el replanell
d’on els campaners toquen les campanes -que es una
especie de quartet prou ample- i... se’l deixaren.
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-¿Ya va aixo? -acceptà un atre-. Puix toquem tots a
almorzar.

Cadascu buscà un lloquet per a estar comodo.
Feren un rogle gran, com tenien costum i començaren
a traure de les coixineretes i fardellets les pataquetes
en faves i coses bones que duyen aviat de casa. No els
faltava la seua carabasseta plena de vi, per a arremullar
els gargamells i ajudar a passar el mos.

Charraven i charraven de mil coses. I entre mossos
vingue la set.

U d’ells s’empinà la carabasseta en bon estil, mes...
a les primeres engolides pegà un bot i desaparegue,
mes groc que la cera.

¡Eixa fon la carcassa! A poc a poc n’eren tots els qui
passaven per la mateixa experiencia.

¡L ’ a rmorzar s’acabà com el ball de To r rent! Les
carabassetes anaren per l’aire, i tots buscaren un lloc
on buidar el pap, de l’almorzar que se’ls havia fet
a g re .

¿Quins motius havia per ad estes espantades? Molt
senzill: el mestre havia fet un canvi en el vi, es dir, que
despres de buidar les carabassetes, les havia omplides
de nou en... ¡aigües menors!

Era un poema escoltar-los agarrant-se la pancha.

-¡Ai mare, que yo vaig a morir-me...

-Aço es cosa del dimoni emplomat!

-¡Yo revente!

I es miraven els uns als atres, tractant d’endevinar el
gracios autor de la chança.
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de gom a gom. Tots els desqueferats de Valencia se
trobaven alli, el cap en alt i la boca oberta.

-¡Ya el trauen, ya el trauen!

-¡Ya ix, ya ix...; ya ix el burret!

L’animalet, fora ya de la finestra, penjava en l’aire,
sostingut per les cordes.  Els mariners feen molt be la
tasca. A poc a poc... el burro devallava...

De repent, l’esglai que portava damunt el pobre
animalet, li feu efecte, se li afluixaren les forces i tre-
molant com un posseit comença a soltar tot lo que li
sobrava dins del cos.

¡ L ’ a r remullo i la pedregada fon fulminant! Alcançà
de ple a tots els que hi estaven mirant-lo fer passadetes
en l’aire.

¡I clar, l’escampada fon general! Pero... massa tart.
Tots s’emportaren a casa, en els cabells i en la ro b a ,
quan no en la cara i els ulls, la seua racio perfumada.

El mestre Baldomar va recobrar per fi el seu burret.
Mes com la chança havia segut massa pesada, presentà
la corresponent denuncia contra els manobres autors
del fet.

No crec que els quedaren ganes de tornar per una
atra. ¡Ya estava be de tornes!

*  *  *

Tots suats i rendits se’n tornaren al treball.

A l’hora de tocar migdia, l’escolà, tot afaenat, mam-
prengue la pujada al Micalet.  Arribar, vore el burret i
entrar-li uns tremolins com si patira febres malteses, tot
fon u. ¡No podia creure allo que vea! ¿Un burro dalt del
Micalet? ¿D’a on ni com? ¡Aixo deuria ser cosa de brui-
xeria!

Cridant com un foll baixà els escalons de quatre en
quatre, que no es va matar per milacre del cel.

-¡Acodiu... valeu-me...! ¡Acabe de vore al dimoni en
f o rma de burro...! ¡Ahi dalt està...!  ¡¡Acodiu... acodiu ... !!

La gent, al sentir els crits tan destemplats s’acostà en
curiositat.

P e ro el mestre d’obres que s’enterà del succeit,
arrugà el nas en recel i es va dirigir corrent a la barraca.

-¡Lo que sospitava! -bramà mes que digue-. ¡M’han
furtat el burro!

Sense perdua de temps el reclamà com a seu. 

-Si es el teu -li digueren-, ahi el tens; endus-te’l.  

Mes... ¿com el devallava?

Per fi trobà la solucio. S’encarregaren del pobre ani-
malet uns mariners forçuts, experimentats en l’art de
pujar o devallar campanes dels campanars.

Alla que me’l nuguen en cordes, li posen un sac al
cap per a que no s’esglayara de vore’s per l’aire i me’l
trauen per una de les finestres de la torre.

Com la noticia corregue mes a pressa que la polvo-
ra per tota Valencia i s’escampà de seguideta, acodiren
molts a vore el devallament. La plaça del Micalet estava
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LA RELIQUIA
DE L’AMOR

VOCABULARI

Llestes Preparades, a punt.

Manobre Obrer de la construccio.

Engolida Acte d’engolir o fer passar el mos

per la gola.

Al resguart Resguardat, defes del fret o de la calor.

Chino chano Passet a passet.

Vergades Assots donats en una verga.

Desqueferat El qui no te faena o no en vol fer.



M’ha dit la padrina:

-Hui et vaig a mostrar una cosa que, com a bon
valencià i bon catolic, deus coneixer i estimar.

¿Que sera? La veritat es que m’ho he guanyat a pols,
perque el planto de hui ha segut de campeonat. ¡I tant!

Nos hem corregut totes les botigues de roba de
Valencia, darrere d’un trosset de... no se qué, de no se
quín color i per a no se quína cosa.  Mai l’havia vista
tan queferosa. ¡Mira que hem camejat...! ¡Puix be, ni
per mes!
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Ha fet traure als botiguers totes les peces dels
estants, els ha obligats a rebolicar tots els racons de les
botigues... i se’ls ha deixats tan frescota, darre re dels
mostradors acaramullats de teles escampades.

-¡Ho sent, perdone..., no m’apanya..., no m’apan-
ya...!

En dir-vos que m’he acabat totes les rosquilletes, que
he llegit tots els tebeos que porte sempre preparats per
ad estes ocasions, m’he cansat d’acaçar les mosques en
la ma i no he donat abast al temps que em sobrava.

¡Res, no hem fet res!

Quan per fi s’ha donat per vençuda, ha dit una cosa
aixina:

-¡A quin extrem hem arribat; no hi ha res de bo en
tota Valencia!

-¡...!

-En fi, a lo que anavem. Quan ya no em faltava mes
que el canto d’un duro per a posar-me a plorar, ha arri-
bat la fi del martiri.

Assentats en els jardinets de la plaça de la Mare de
Deu, ha començat la contaralla.

¡Quant que li he agrait este descanset! Sense que
ella em vera m’he llevat les sabates noves, perq u e
m ’ a p retaven de mala manera. ¡Si que he tingut bona
estrena, si!  Les he espentades despres en el peu baix
del banc i m’he dispost a escoltar-la.

Valencia es depositaria d’una de les reliquies mes
importants de la cristiandat: el Caliç a on Jesucrist va
instituir el sacrament de l’Eucaristia.
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No falta qui vol tirar per terra lo que ells nomenen
la «llegenda» del sant Caliç, mes lo cert es que ningu ha
segut capaç, de donar proves valides per a demostrar
que no es l’autentic.

En canvi, els erudits han seguit pas a pas el cami
que va recorrer des de la vinguda a Espanya fins que-
dar depositat en Valencia, en documents provatoris que
avalen la seua autenticitat.

¿Com fon arribat a Valencia?

- Voras. Despres de la mort de Jesucrist, es natural que els
seus apostols i els discipuls dels apostols, conservarien les
coses relacionades en Ell, fent-les objecte de la seua veneracio.

Lo cert es que en l’any 258 estava en Roma.

Els cristians se’l miraven com un tesor, lo mateix
que les atres reliquies.

Eren temps molt dificils per a tots ells. L’emperador
Valeri els perseguia a mort, en verdader odi. ¡Quants ne
moriren martirs per voler ser-li fidels a Jesucrist!

A proposit, ¿saps el manament d’amor que nos deixà
a tots els qui volguerem nomenar-nos i ser cristians?

¡Clar que si! «Ameu-vos els uns als atres, com Yo vos
he amat ».

La padrina ha quedat satisfeta de la meua memoria,
i ha murmurat en melancolia:

-Sería fermos que tots el complirem, ¿no ho creus tu?
Els primers cristians si que l’aplicaren a les seues vides.
Per aixo s’ajudaven entre ells. Has de saber que re u n i e n
els bens i repartien com a bons germans lo que po-
sseien; es dir, que vivien com una verdadera familia.



Estaven organisats de manera que hi havia entre ells
lo que diriem ara el tesorer o a l m o i n e r. Est home estava
e n c a r regat d’arreplegar les almoines destinades a ser
repartides entre els mes necessitats. A mes, tenia baix la
seua custodia les reliquies i coses de valor espiritual.

L’emperador sabía estes costums, i decidi fer-se en
tot lo que ell suponia el tesor dels cristians.

Començà per cridar al responsable d’eixos bens.  Li
dien Llorenç, i era espanyol, puix havia naixcut en la
ciutat d’Osca.

Valerià no va anar en dissimulacions.

-¡Reclame el tesor de l’Iglesia cristiana! Soc l’empe-
rador i tinc dret a tot ell.

L l o renç, quedà afligit. ¿Que podria fer? Despre s
d ’ a c l a m a r-se a Deu es trobà mes aconhortat, i aixina
respongue: 

-Senyor, doneu-me temps per a poder reunir tot lo
que em demaneu. Perque en este moment es molt poc
lo que puc oferir-vos.

L’avaricia li feu a Valerià acceptar la proposta.

-¡Que poc espavilat que fon eixe Llorenç! ¿O es que
era un covart? -vaig comentar indignat-.

-Tu mateix ho diras i no tardaras molt. Escolta, per-
que val la pena.

L l o renç, el «covart» com tu dius, aprofità els dies
concedits, per a repartir tots els bens que estaven baix
la seua custodia. D’esta manera posà les reliquies fora
de l’alcanç de la ma de Valerià, per a que no les
poguera profanar.
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I es quan va decidir enviar el Sant Calic, a la seua
patria, Osca. Tal volta obrà d’eixa manera perque en
Espanya no sería tan forta la persecucio contra els cris-
tians, i per tant, no perillava massa la volguda reliquia;
tal volta perque comprenent que estava en vespres de
la seua mort, volgue confiar als seus païsans -i com en
testament- la mes preuada reliquia del tesor cristia.

Decidit ya lo que calia fer, escrivi una carta enterant
als d’Osca de l’importancia de la reliquia, buscà a uns
cristians de confiança i els feu depositaris del tesor.

Espere en Deu que aplegueu be a ma patria. No tin-
gau por a res, perque yo quede aci, guardant la vostra
fugida. Adeu, germans, que Ell vos encamine. Se que
no nos tornarém a vore en esta terra, mes nostra Patria
es una atra mes fermosa. ¡Fins al cel...!

¡Adeu, Llorenç, nosatres pregarém per tu, per a que
tingues força d’espirit en la prova que t’espera. Queda
segur que primer donarém la vida que deixarém perdre
el Sant Caliç.

-El Senyor fa forts als debils, ¡confiem en Ell!

En un fort abraç tancaren el pacte; i es despediren
en llagrimes en els ulls...

*  *  *

Quan va arribar l’hora de pre s e n t a r-se a l’empe-
r a d o r, Llorenç ho feu tranquil i ferm, en una f e rm e-
tat s o b renatural. Les seues paraules re v e l a ren un
triumfo absolut:



-Em donares tres dies per arreplegar quant poguera
del tesor dels cristians. Vinc a dir-te que ya no em
queda res. ¡No podras aprofitar-te’n d’ell, perque tot ho
he posat fora del teu alcanç i de la teua avaricia!

-¿Quina chança es esta? ¿Goses enfro n t a r-te al teu
emperador? -li llançà a la cara Valerià-. ¡Tens obligacio
de dir-me a on està el tesor que te demane! .

L l o renç guardava silenci. El seu aire decidit irrità
sobremanera a l’emperador.

-Tu m’ho diras a bones o a males.  De mi no es riu
ningu. ¡Vullc el tesor i el tindré!

Per a fer-lo parlar manà que el martirisaren.  Mes no
contava en la fermetat de Llorenç, qui soportà els tor-
ments sense rendir-se al dolor.

Preparen unes graelles sobre una gran brasilada de
foc. El gitaren despres sobre les graelles, per a que es
rostira a poc a poc i donar-li temps aixina per a que
parlara.

Deu li donà forces al martir, qui entrega la seua
vida valerosament, ans que re n d i r-se a les exigencies
del tirà.

Diu la tradicio que quan estava sobre les graelles
digue esta frase, com fent chacota de l’emperador, qui
esperava al seu costat ses confidencies, arrancades pels
patiments: 

-«Ya estic rostit d’este costat; ara gireu-me de l’atre».

Amiguets, a l’escoltar aço no pogui aguantar-me i
vaig exclamar entusiasmat:

-¡¡Vaja un tio valent!!
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-¿No acabes de dir que era un covart? -bromejà la
padrina.

- ¡ P e rque no sabía lo que em dia! Si Sant Llore n ç
m’ha sentit des del cel espere que no m’ho prendra en
conte. Seguix, padrina, seguix; ¿que fon del Caliç?

-El Sant Caliç es va salvar. ¿Ho dubtes? El sacrifici
del martir aprofità per a fer possible el seu salvament,
en be del cristianisme.

-¿ I arribà a Osca?

-Osca fon la depositaria de tan preuat recòrt, com
havia desijat Llorenç.

Mes quan en l’any 711 va ocorrer l’invasio arap en
la nostra peninsula, molts cristians es veren obligats a
abandonar els seus pobles i ciutats, per a fugir dels
sarraïns. Aixina ocorri en Osca. A l’any següent, 712,
l ’ a rquebisbe de la ciutat buscà en les montanyes un
lloc mes segur, com feren tants i tants, per no caure en
les mans de l’invasor.

-¿S’emportà el Sant Caliç?

-Se l’emportà junt a unes atres reliquies. 

-¡Aixo estigue molt be!

-Per a lliurar-lo dels sarraïns l’amagaren en una cova
dels Pirineus aragonesos, prop de Jaca. Mes tart, en
eixe mateix lloc se construiria un monasteri. Fon el
monasteri de Sant Joan de la Penya. I en la capella del
monasteri fon venerat el Sant Caliç durant molt de
temps.

-¿Com va arribar a Valencia? ¡Perque els Pirineus
estan molt llunt d’aci!



-Tranquil, tranquil; perque abans d’arribar a Valen-
cia estigue en Saragossa.

-¿Ah si? ¡¡Mira que be!!

-El Rei d’Arago, Marti I’Huma, desijava conservar-lo
en la seua capella real de l’Aljaferia, en la mateixa Sara-
gossa, i els flares de Sant Joan de la Penya cregueren
convenient oferir-li’l.

Tan content es va posar que els concedi regals molt
importants, entre ells un Caliç d’or en esmalts. Aço
ocorria l’any 1399.

-Si es va quedar en Saragossa... ¡ya no estava tan
llunt de Valencia! ¿Com vingue a nosatres?

-De mans d’un atre Rei: Alfons el Magnanim, uns
anys -no molts- despres.

-Tambe tenia en gran estima la Reliquia, per lo que
es veu.

- Tambe, perque a l’igual que el seu antecessor
manà que en tot honor l’expongueren al cult en la
capella del Palau Real de Valencia.

-¿El Sant Caliç era propietat del Rei?

-¿No t’enrecordes que la comunitat de Sant Joan de
la Penya li’l va oferir a Marti l’Huma?

-Si, tens rao. I com Alfons el Magnanim era el suc-
cessor seu...

-Be, ya has vist com va arribar a Valencia.. Pero
l’historia seguix. Estava en Valencia, si, mes... no era de
Valencia.

-¡Clar, era del Rei!

- M e n t res vixque el Magnanim conservà la santa re l i q u i a
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¡Quin honor per a Valencia, conservar un tesor tan important!



-Si, agata o cornalina oriental. El seu color amelat
rogenc contrasta en molta harmonia en l’or de les an-
ses i l’ornamentacio.

-Ah... ¿porta anses? ¿I son d’or?

-Si, d’or purissim. Tambe es d’or el nuc que servix
d’unio entre la copa i el peu, com tambe ho son els
adornaments que l’embellixen.

-¡No n’he vist ningu com el que m’estas descrivint! ¡I
mira que n’he vist d’antics...!

-El Sant Caliç es el mes antic de tots, perque es el
primer. Per aixo no pot tindre semblança en els atres,
perque es d’una epoca molt diferent.

Els tecnics que han estudiat les seues caracteristi-
ques, accepten que pertany a l’epoca de Nostre Senyor
Jesucrist: el ser d’agata per eixemple, el portar anses...

-¡Cosa mes estranya...!

-¿Les anses? No te res d’estrany. Pensa que la cos-
tum d’aquella epoca era celebrar els «àgapes» recolzats
en el triclini -una especie de divà-, i clar, en eixa posi-
cio era incomodo servir-se d’un caliç. Les anses feen
mes senzill el seu us.

En una paraula, seguint el pareixer dels erudits,
l’estil grec del Sant Caliç el situa perfectament en la
Palestina de Jesucrist.

- P e ro Jesucrist era pobre, ¿com tenia eixa joya de
tant de valor?

-¡No era d’Ell, home! Donem-li un repasset a l’Evan-
geli. Jesucrist envià als apostols a un pare de familia
conegut, en l’encarrec següent:
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en la seua capella real; pero a la seua mort havia el gre u
perill de que se perguera, com aixina les atres re l i q u i e s .

Per a eixir al davant d’este perill foren portades
totes a la Catedral per a la seua conservacio i custodia.
I ya tens el Sant Caliç en la nostra Catedral, de la que
sols ha eixit en contades ocasions.

-¿Si? ¿Quan?

-Per eixemple, en la guerra civil de l’any 1936. 

-¿En la guerra? ¿I per quin motiu?

-Es una historia trista. No ixque en triumfo com has
pogut imaginar, no. Se l’emportaren amagat per a que no
caiguera en les mans profanes que en aquell moment es
dedicaven a incendiar i saquejar per totes bandes.

Quan mes i mes era buscat, mes i mes era tambe
defes per un chicotet grup de persones que s’havien
impost la tasca de salvar-lo. A l’acabar la guerra, el
depositaren de nou en la Catedral.

-¿Saps que te dic? Que podriem dirigir-nos ya a la
seua capella. ¿Vols? ¡Tinc unes ganes de coneixer-lo...!
Deu ser emocionant, despres de saber la seua historia.

-Abans vullc fer-te unes reflexions.

-¿Ah, si? ¡Digues!

No cregues que vas a vore un Caliç d’or o d’argent
repujat, com estem acostumats a contemplar en els
museus de les catedrals i monasteris.  Res d’aixo.

-Si no es d’or ni d’argent... ¿de que està fet?

-De pedra. D’una pedra molt bonica, semitranspa-
rent, que es diu agata.

-¿Agata?
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VOCABULARI

Queferosa Que dona molt de quefer i, molt de treball.

Acaramullats Fent caramull, que sobreixen

per damunt fent munto.

Almoiner Encarregat d’arreplegar i repartir

l’almoina o donatius.

Avaricia Apetit desordenat de riquees i de bens.

Fermetat Fermea, enterea, forma moral

que no es doblega.

Brasilada Montonada de brases en la llar

o en el braser.

Rostir Fer mengivol un aliment per l’accio

directa del foc.

Tirà Que abusa del seu poder i l’impon

sense justicia.

Agape Banquet, convit.

Instituir Donar principi o establir a alguna

cosa de nou.

-«El Mestre nos envia a dir-te que vol celebrar la
Pasqua en ta casa».

-¡Ya està, tens rao!  Molt ric devia ser eix amic del
Senyor, per a servir-se d’una copa tan fabulosa.

-Era la costum. ¡Les modes son modes! Quan mes
rica era la persona... mes valuos era el caliç del seu us
personal.

Per una atra banda, el pare de familia de l’Evangeli,
devia coneixer sense dubte la dignitat del seu hoste, i
per aixo li va oferir lo millor que posseia. ¡I ya no
t’entretinc mes!  Anem a la Catedral. Quan arribem a
presencia de la sagrada reliquia, agenolla’t, com faries
davant el Senyor manifest, perque encara que no ho
es, va servir per a instituir el sacrament de l’Eucaristia:

-¡Quin honor per a Valencia, conservar un recòrt tan
important! Yo crec que deuriem coneixer millor el tesor
que tenim, per a saber apreciar-lo millor.

-Comença per tu, i despres acompanya als teus ami-
guets a la capella de la Catedral.  Voras com els agrada,
i voras tambe com senten la satisfaccio que sentiras tu
ara.

*  *  *



VALENCIA
I EL DESCOBRIMENT

D’AMERICA



-¡Bona vista tingam...! ¿D’a on eixes, gafarro?

-De... de casa... ¿Per que ho preguntes? 

¿Haveu vist quin recebiment em fa la padrina?

-Per res, home, ¡tu diras...! ¡Pensava que no volies
res en els pobres!

-Qualsevol diria que fa tant de temps que no nos
hem vist.

-¡A mi em pareix... sigles! ¿Has estat malalt? 

-No, dona, no; hem estat d’evaluacions en l’escola.
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que tinc en llengua. Es l’unic en tota la relacio, pero
l’ha acceptat com a cosa propia.

-¡Per fi ho has conseguit, gafarro! Els meus mals de
cap em costa, perque... amic, ¡si no es per mi ... ! Que
si la lletreta, que si els verps, que si l’ortografia...

Com m’importava molt tindre-la contenta, li he
donat la rao i en pau. ¡Una dona feliç!

-Dec donar-te les gracies, perque si no arriba a ser
per tu... En canvi Isidret ha portat a casa una collita...
¿Veus? Per culpa d’eixa collita ha segut tot.

-¡No se qué te que vore Isidret en que t’enrecordes
o no de visitar-me!

-Si no em deixes parlar, ¿com ho vas a saber? 

-¡Mut... i mut!

-¡No m’ho faras bo! Quan Isidret va vore el bolleti
de notes se li feu tot fosc. Son pare li havia promes fer-
ne una grossa si les notes no li apanyaven. El cas es
que eixir d’escola junt en els atres chiquets i no tornar
a vore-li el pel ningu, tot fon una cosa.

Cansats d’esperar-lo, en sa casa començaren a des-
p a c e n c i a r-se. No sopà ningu. El buscaren per tot el
poble i res... Per fi hi hague que organisar una batuda
pels horts, pel riu, pel camp de futbol... ¿Que se yo?  I
res tampoc. Pensant si s’hauria perdut per la serra, no
ho pensaren dos voltes per anar-se’n cap alla. ¡Ni rastre
d’Isidret!

Havia de vore’s el drama de sa casa. El yayo priva-
det en el llit tot tremolos i plorant; la mare delicada
com està, no fea mes que cridar al fill; el pare tot eren
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-¡Aixo fon la semana passada!  Vol dir que si no
me’n dius una atra...

-¿A on esta la «Nana»?

-¡Deixa la «Nana» en pau! i no vingues embolicant! 

-¡Si es per a tu!

-Mira qué be. ¿Es que hui s’han canviat les tornes?

-Aixo mateix. Hui vas a escoltar tu, perque tinc un
monto de coses que contar-te.

-Moltes i bones han de ser, per a que m’acomoden.
Digues lo que vullgues no hi ha dret a que m’hages
tengut oblidada... ¡i dos semanes!

-Voras, tot ha segut per causa, de les evaluacions en
l’escola.

-Si comences a contar mentiroles me’n vaig.

-¡Che quina dona!  Per favor, escolta’m.

Per un milacre dels grans, la padrina ha decidit per
fi guardar silenci.

-Està be. ¡Mut i mut! Pero si no em convenç lo que
dius, ya saps que aci estàs de sobra.

I per fer mes chança, ¡s’ha acomodat en la «Nana»! i
yo he aprofitat la seua bona disposicio per agarrar el
f i l .

-Les notes de l’evaluacio...

-¡Com em soltes allo de... «carabassa m’han donat ... ».

-¡M’estranyava que callares! Res de carabassa, dona.
P ren, aci les tens, he vingut expressament a portar- t e - l e s .

Les ha mirades com un juge. Mes tota la foscor del
seu semblant s’ha aclarit quan ha aguaitat l’excelent
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corregudes cap aci i cap alla, en l’esperanca de trobar-
lo en el lloc manco esperat.

¡Quins tres dies estos ultims per culpa del dichos
Isidret!  No val ell el patiment que nos ha fet passar.

Tot el poble en peça estava mogut. El senyor rector
va fer pujar dalt el campanar al tio Gepa, per a que
aguaitara en el seu llarga-vistes de colombaire tot al
voltant del poble. De sobte les campanes començaren
a voltejar com si tocaren a rebat. Hagueres vist tota la
gent omplir el carrer i dirigir-se corrent a la plaça de
l’iglesia... Tots preguntaven a on era el foc.

-Mare meua, ¿un incendi?

-No senyora. ¡Fon una ocurrencia del tio Gepa!
L’home pensa que si el chic anava perdut, el toc de les
campanes l’orientaria cap al poble.

¡ Tres dies, padrina! ¡Tres dies en vela sense saber
per a on pegar!

Els amiguets, cansats i farts com els majors, decidi-
rem intentar fer alguna cosa per la nostra part. To t s
coneixiem els llocs a on teniem per costum jugar junts.
I a v e a t s als nostres jocs, enteniem un llenguage que
els majors ignoraven. Un llenguage fet a chiulits i d’imi-
tacions d’animals en el que nos comunicavem, en
plena serra, els mes dispars mensages. I pensarem: ¿Per
que no intentar entre tots els de la colla fer un simula-
c re dels nostres jocs de lladres i policies, alla en la
serra?  Dit i fet.

Si nos hagueres vist davant l’alcalde, t’hagueres rist.

En principi estava conforme en la nostra idea, mes
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volia que anarem acompanyats d’homens i aixo no
podiem acceptar-ho.

Estava clar que Isidret no aniria molt llunt, perque
es prou covart. Estava clar igualment que les carabasses
del bolleti escolar l’havien trastornat, perque els ami-
guets havien segut testics de la seua reaccio; i estava
clarissim que no acceptaria mai res dels majors, per por
a son pare.

¿Veritat que era bo el nostre raonament? Puix l’alcal-
de i els atres no ho volien vore. ¿Qui ha de compren-
dre millor a un chiquet que un atre chiquet? Per fi, des-
pres de molt estralejar, arribarem a un acort.

-¡No em digues que vos n’anareu a soles a la serra!

-¡Tantes voltes ho hem fet! No està molt llunt. Quan
arribarem a la llometa de Cuta, que es el nostre princi-
pal camp d’accio, tantes vegades recorregut per nosa-
tres, el cor nos anava a doscents per hora. D’un rapit
aguaito comprenguerem que no hi havia ningu. ¿Que
podiem fer? ¿Anavem per tots els amagatalls fins a tro-
bar-lo o li donavem una oportunitat? ¿Nos hauria sentit
aplegar?  Segur que el nostre soroll el feu amagar-se.

Be, ya estavem alli i calia començar. Pre n g u e re m
possessions i començà el joc. Simulavem ser perseguits
i que demanavem ajuda als de la nostra colla. Els chiu-
lits creuaren l’aire i uns a atres nos contestavem segons
el nostre codic secret. Pero... la resposta que espera-
vem no s’escoltava. ¿Hauriem fracassat? ¿Sería possible
equivocar-nos tant en Isidret?

Per fi, quan l’angoixa començava a e n t a r a n y i n a r
els nostres ulls plens de llagrimes, una remor com de
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branques trencades nos feu girar el cap. Per entre els
ro m e rets i el timó alguna cosa es menejava pesada-
ment, acostant-se cap a nosatres. Reconec que la por
ens deixà paralisats. ¿Sería un gos? ¿Una rabosa ferida?
A penes se la sentia gemecar...

Un crit inenarrable corejà l’aparicio. ¡Era Isidre t !
¡Com venia ... ! Lo primer que feu fon llançar-se a la
cantimplora que u de nosatres portava preparada. Tots
el miravem beure en silenci. Estava molt prim i portava
els ulls i la boca plens de corfolls secs. No podia sos-
tindre’s dret, ni tan solament parlar, puix la veu no se li
sentia.

¿Es possible que en tres dies puga perdre tant un
ser huma? ¡Quanta por degue passar, i quanta fam i
quanta set ...¡

Nos assentarem fent rogle i a poc a poc la conversa-
cio es va animar.

-¡Quant de temps sense vore’t, Isidret! 

-Pren, menja un poquet d’aço, t’agradarà.

Isidret, en silenci, fea tot lo que li demanavem. 

-Ara beu de la cantimplora. A poquet a poquet...
que no et fara mal...

-Si vols prendre est eixarop... es per a reanimar-te.
Voras com et sents millor.

Isidret prengue sense fer parlar el medicament que
nos havia donar D. Miquel el mege.

U de nosatres mamprengue el cami del poble per
a donar la veu del bon succedit.  Isidret plorava en
silenci. 

-¿No estas content de vore’ns?

En el cap nos digue que sí. Quan es va sentir
mes tranquil començarem la segona part de la tasca
que nos havia portat a la serra. Convencer-lo de
que tornara a casa. No nos va costar molt. La veritat
es que estava mes desijós que nosatres, solament
que tenia por a la reaccio de son pare .

-Estigue aci en els homes a buscar-te.

-Els vaig sentir, pero... .

-¿Pero que, tararot?  -no pogui manco que dir.

-No gosava contestar, estava molt esglayat... Pensa-
va: ¡d’esta mon pare em mata!

Aixina s’expressava, en una veu que pareixia un
botijo badat. Creu, padrina, que em donà llastima i
rabia. Tots els disgusts d’estos dies nos els haguere m
pogut estalviar de ser ell mes valent per a enfrontar-se
en el seu deure i complir en escola, i mes valent tambe
per a acceptar les conseqüencies del seu poc trellat.

-¡De manera que foreu vosatres els qui trobareu a
Isidret! ¿Saps que en fereu una d’homens?

-Compreniem que de no ser nosatres no el trobaria
ningu. En l’escola deprenim a treballar en equip, i a
que els chiquets tambe podem ¡i devem! fer coses de
profit, i ajudar-nos els uns als atres.

-No saps lo que m’agrada escoltar-te. Si esta idea
a r re l a r a en el mon, ¡quantes llagrimes s’estalviarien!
Mes per aixo caldria que els cors es dirigiren a Deu,
que es qui nos deixà el manament de l’amor... Pero el
mon, per desgracia, no va per eixe cami.
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¡Ya hem fet les paus la padrina i yo!

Despres de la meua contaralla s’ha sentit mes cha-
rradoreta, i quan m’he despedit per a anar a buscar els
llibres d’escola, ho ha sentit de veres.

-Vaig a preparar la lliço d’historia. A proposit, ¿Cris-
tóbal Colón fon valencià?

-Cristofol, Cristofol. ¡En bon valencià es diu
C r i s t o f o l !

-¿Pero fon fill de Valencia?

-No, home, d’Italia; naixcut en Genova. Per mes que
no falta qui vol demostrar que era espanyol.

-¡Quina llastima que no fora valenciàl

-¿Per que? No ho va ser perque Deu no va voler.

-Sí, pero m’agradaria que Valencia haguera estat
present en la mampresa del descobriment d’America.

-¿I qui t’ha dit que no estigue?

-El meu llibre no ho diu.

-Perque els valencians som molt despreocupats per
a les nostres coses. Aixina nos lluix el pel. Ve un atre
mes espavilat, nos pilla en la figuera i... ¡arrambla en
tot lo nostre!

-¿Vols aclarir-me l’assunt que em preocupa? Has dit
que Valencia...? ¡Perque dema solte el rollo en l’escola i
tinc el deu assegurat!

-No em satisfa.

-¿El que no et satisfa?

-Que nomes busques l’excelent. ¿ I els sentiments,
on te’ls deixes?

-¡Espera que acabe!... Aixina podre dir ben alt als
companyers la part que li tocà a Valencia en este fet
glorios.

-Aixo es una atra cosa. ¡Puix obri els pampols i pren
nota!
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AColón li sobrava espenta, coneiximents i talent
per a fer una tan gran obra com la que feu. Tan

solament li faltava una cosa: diners.

-¿I per a que els volia?

-¿Com que per a qué? Necessitava naus, mariners,
p rovisions... i tantes coses que nomes es troben en
diners. Segur de si mateix, sabent bona la seua idea, ana
oferint-la als princips mes poderosos; pero el pre n g u e re n
per foll i no el volgueren escoltar. ¡Es necessitaven massa
diners, per a expondre’ls en una mampresa tan poc de
fiar! Aixina pensaven i en conseqüencia no li feren cas.
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Amargat, pero no vençut, vingue a Espanya. En el
monasteri de la Ràbida (Huelva) parlava de tot aço en
un flaret.  I s’expressava aixina:

-Mes cert que el sol que nos allumena, yo se que hi
ha un cami mes curt per a on anar a les Indies, i veig
que me morire sense haver-ho demostrat al mon.

El flaret, que no tenia un pel de bovo, comprengue
la rao del navegant.

Les explicacions que escoltava anaven convencent-
lo cada volta mes de que l’home que tenia davant sabía
molt be lo que es dia.

-Yo puc, si vos complau, parlar a la reina Isabel de
tot aço que m’esteu dient.

¿Qui era este flaret que tant prometia? Li dien fra
Juan Pérez i havia segut confessor de la Reina.

¿Coneixes el dit: «A qui te padrins el bategen»? Puix a
Colón li’n va eixir u de molta categoria. I clar, portat de la
ma del bon fra Juan Pérez, fon rebut pels Reis Catolics.

Isabel de Castella trobà acertada l’idea des dels pri-
mers moments; no aixina Ferran d’Arago, home mes
practic i no tan ensomiador com sa muller.

-Vos demane que desistiu -dia el Rei-; ni les corts de
Genova, Venezia i Portugal han acceptat la mampresa.
¡Per alguna cosa sera!

-¡Perque està destinada a ser una mampresa castella-
na! -respongue la Reina-. Tots els fills de les terres que
se descobrixquen seran fills de Castella i Arago.
S’eixamplaran els nostres dominis, perque Castella
obrirà els braços mes alla de les mars! …esta mampresa tan important fon possible per l’ajuda valenciana.
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que en tenia. Lluïs de Santangel, com a receptor Gene-
ral de les Rendes, ho sabía i va conseguir un emprestit
molt important destinat al viage de Colón.

-¿Veus? m’alegre de saber estes coses. M’alegre so-
bre tot perque esta mampresa tan important fon possi-
ble per l’ajuda valenciana. ¡Dema m’oiran els meus
companyers!

-Una volta posat... acaba l’informacio. La conquista
del Regne de Granada...

-¿Encara n’hi ha mes? -la vaig interro m p re sense
poder-me aguantar-. ¿Que vols dir-me sobre la conquis-
ta de Granada?

-Que Lluïs de Santangel va obtindre igualment un
emprestit per a pagar la guerra contra el rei moro de
Granada. Una campanya gloriosa, perque com a fer-
mall d’or de la Reconquista, acabà en la dominacio
sarraïna en la nostra peninsula.

I no content, li entregà a Colón setzemil florins de
la seua boljaca particular. ¡I ya no dic res mes!

-¡Ya has dit prou!  Estic pensant...

-¿Que penses, fill?

-¡Que estan molt mal fets els llibres d’escola, aixo!
Que Valencia fon molt gran i no la nomenen per a res.

- P e rque els va lencians som aixina i  to t ho
a g u a n t e m .

-¿Per que no escrius tu una Historia millor, que pose
a Valencia en el lloc que li pertoca?

-¡Quines coses dius! Pero tu estudia i prepara’t be,
que tal volta tu si que aplegues a poder fer-ho per mi.

Quan arribà l’hora de concertar les condicions en
Cristofol Colón, el desanim fon gran. Castella era
pobra. Les guerres l’havien empobrida, per lo que les
seues arques estaven buides.

I ara... ¡fixa’t be! Ara, es quan entra en escena un
personage que era valencià de gran cor i de gran vali-
ment: Lluïs de Santangel i Centelles.

Ostentava el carrec de «Escrivà de Ració», i a mes el
de Procurador i Receptor General de les Rendes de la
Corona d’Arago, per tant, ho era tambe del Regne de
Valencia.

Lluïs de Santangel, a l’igual que Colón, cregue acer-
tat el proyecte. Va saber vore la gran gloria que segui-
ria a la seua realisacio, i sense dubtar posà tota la seua
influencia per a convencer als monarques.

-Si Santangel era valencià... ¿Com es que servia als
Reis Catolics?

- P e rque no deus oblidar que els Reis d’Arago
e ren, a un temps, Reis de Valencia i tambe Comtes de
B a rc e l o n a .

- ¿ Vols dir que Ferran el Catolic era tambe Rei de
Valencia?

-Exactament. En el nom de Ferran II de Valencia.

-Ara comprenc. Pero padrina, sense diners ¿a on
anava Lluïs de Santangel? Perque tu m’has dit un refra,
pero ya en tinc un atre a punt: «Si no tens diners... no
tastaras els torrons».

- Tin paciencia, home, tin paciencia. Si Castella i
Arago anaven curts de diners, Valencia per lo vist si
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-Es que... he d’estudiar massa per a conseguir-ho, a
mi m’agrada tambe jugar.

-¡Si tots fem igual, ya estic mirant que Va l e n c i a
seguirà en terra!

*  *  *

VOCABULARI

Gafarro Pardalet menut, de color gris-verdenc.

Mentiroles Mentires, expressions o manifestacions

contraries a lo que se sap, es creu o se

pensa.

Juge Persona que te potestat per a jujar

i sentenciar.

Aveats Acostumats. Que es realisa alguna cosa

de manera habitual.

Colla Grup d’amics.

Entaranyinat Ple de taranyines. Figuradament te algun 
estorp que dificulta la bona visio.

Tararot Que te poc de coneiximent.

Arrelar Arraïlar, creixer les arrels o arraïls, de 
forma que quede subjecte en la terra.

Mampresa Empresa. Accio ardua i dificultosa que

valerosament se comença.
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M’agrada acompanyar a la meua padrina quan
va a la capital. Com ella es una mai-calles,

sempre te coses que dir-me i que explicar-me. ¡I com
ne sap tantes...!

Anar en ella te un inconvenient. Nomes u: que
quan entra en una botiga no troba mai l’hora d’eixir. Te
de bo que despres, quan ha acabat els seus quefers em
dedica un ratet, i em porta a mostrar-me alguna cosa
que puga agradar-me: pujar al Micalet, o a les torre s
dels Serrans, o anar als Vivers, o al jardi de Monforte, o
a tantes coses com hi ha que vore en Valencia.



Aixina es com he arribat a coneixer tot lo que conec
de Valencia.

Com es natural, en tots els viagets sempre fem una
visiteta a la Mare de Deu dels Desamparats. Yo porte
preparada una mesureta de grans de blat, o de dacsa,
¡o de lo que siga! per als colomets que hi ha revolant
per la porta de la capella. Els guilopets estan grossets,
perque igual que yo fan uns atres chiquets, que tambe
els agrada jugar en ells.

Resulta divertit vore-los anar darrere d’uns i d’atres,
picant d’aci i d’alla, sempre f a m o l e n c s . P a reix que son
confiats, pero no intentes tirar-los ma, perque fugen mes
llests que si estigueren fets de cues de sangrantanes.

El cas es que l’atre dia ferem un viaget a Valencia.
Yo vaig preparar la meua mesureta dels colomets, i a
mes unes rosquilletes i uns tebeos. Em venen molt be
per a entretindre’m en les botigues mentres ella raona
en uns i atres.

Acabats tots els encarrecs i mes carregats que uns ordi-
naris, nos dirigirem cap a la Mare de Deu. Nomes vaig arri-
bar em vaig vore voltat de colomets. Algun que atre mes
a t revit montà a la meua ma buscant els granets de blat.

He depres que el barallar-se no es tan solament
cosa de chiquets. ¡Hi ha que vore’ls armant unes bre-
gues de por, per un granet de no res!

El cas es que la padrina, mirant la rebolica que
s’armà entre ells quan vaig traure la mesureta, soltà una
expressio que em donà que pensar.

-«¡Si vosatres poguereu parlar»...! -foren les seues
paraules-.
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Idea tan estranya no l’acceptava el meu cervell. 

-¿Parlar els colomets? ¿Saps lo que dius? -no pogui
per manco que preguntar-li.

Si, clar que ho se. Si pogueren parlar dirien d’on
vingueren aci, a la capella de la Patrona.

-¡Torna-li...! ¿Tan dificil es parlar clar? -pensava yo-.
Algu els portaria, i algu tambe els faria el colomeret en
la part alta de la capella.

A partir d’este moment el meu cap pareixia un bori-
not. Tot era pegar-li voltes a lo mateix. ¿Que hauria
volgut dir la padrina en eixes paraules?

Entrarem en la capella. La Verge estava, com sem-
pre, mes bonica que un sol, voltada d’espurnes lluentes
quan la llum feria les joyes que l’adornen.

I yo pensava: «Si cada una d’eixes joyes es un agraï-
ment, ¿quantes gracies cal que haja derramat... i derra-
me sobre els valencians i devots? Per eixemple, alli
cosideta a l’escapulari estava l’ancora de plata que
segons la padrina li va oferir un cosmonauta molt
popular que li dien Milà. La seua historia es molt cho-
cant, i un atre dia vos la contare.

P e ro a lo que anavem. Eixa chicoteta ancora fon
una promesa de Milà a la Mare de Deu un dia que cai-
gue globo i tot en la mar. No s’ofegà per un verdader
milacre, i ell, agrait a la Mareta –a qui s’havia aclamat
en el seu desesper, quan ho creya tot perdut per ad
ell–, li feu el regal de l’ancora.

Com sempre que la visite, li vaig fer una escolteta,
la mateixa de totes les meues visites:



-«¡Fes-me bon chiquet i bon valencià!»

La gent entrava i eixia de la capella. Estic con-
vençut que la Mare de Deu dels Desamparats no
estava mai a soles, perque sempre que l’he visitada
n’hi ha molts re s a n t - l i .

Si a tots els passa lo mateix que a mi, ho comprenc;
perque quan la mire m’entra un formigueig en el cor,
dificil d’explicar.

D e s p res de la visiteta nos n’anarem a passejar als
vivers. I com ya no podia aguantar mes, solti la pre-
g u n t e t a :

-¿ Per que has dit aixo abans? 

-¿«Aixo» que es?

-Lo dels colomets. ¿Vols explicar-me d’a on han vin-
gut fins a la porta de la capella?

-¿Encara vas cavilejant en lo mateix? 

-Ya em coneixes, no puc remediar-ho. 

-Voras, es una historia molt bonica. 

-¡Com totes les que saps, padrineta!

-Digues millor que com totes les que et conte.  

Saber-ne en se de moltes maneres.

-¿Sería demanar-te massa que m’aclarires lo dels
c o l o m e t s ?

La meua eixida la feu somriure guilopeta.

¡Com s’estova perque sap lo a gust que l’escolte!
-vaig pensar-. I voreu, mes be o mes mal explicat,
l’orige del colomeret de la Mare de Deu.

Resulta que fon Ella mateixa, la Mare de Deu, qui es
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va triar els colomets en una memorable eixida que feu
pels carrers de la capital i pobles de la regio.

¿ Vos pareix chança, veritat? ¡Puix res mes llunt de ser-
ho! A mi tambe em passava lo mateix. Si escolteu en
atencio vos tro b a reu a la fi igual que yo em trobe: en la
conviccio d’esta veritat. La Mare de Deu se’ls guanyà pel
c a r re r, en la seua dolçor i se’ls emporta a casa.

Va ocorrer en l’any 1948. Valencia es preparava per
a celebrar les bodes d’argent de la coronacio pontificia
de la Patrona. Per eixe motiu s’organisà una visita de
l’image a totes les parroquies de la capital. Era com
una invitacio que fea la Patroneta, casa per casa, parro-
quia per parroquia a tots els valencians, per a que
prengueren part en la seua festa.

Aixina d’entrada, la cosa era senzilla: aniria en pro-
cesso d’una parroquia a l’atra, fins visitar-les totes.

Pero ves-li en normes als valencians, ¡i mes tractant-
se de la Patrona!

Començaren els trasllats a les primeres parroquies,
en un itinerari traçat per les autoritats. Mes... pro n t e
s’armà el sambori; perque a poc d’eixir l’image venera-
da al carrer, ningu estava conforme en l’itinerari de la
p rocesso. Tots volien que passara la Patrona pel seu
carrer ¡i per sa casa!

Solucio que li donaven: la furtaven als qui la duyen
i se l’emportaven a passejar-la pel seu veïnat.

Era molt freqüent escoltar comentaris com este:

-Hi ha un castell preparat en el carre r... (aci el
nom, que sempre era algu dels que no entraven en



l’itinerari marcat). Li botaran foc quan passe la Mare
de Deu. A mes han instalat llumenaries i han adorn a t
els balcons en cobertors.

-¡S’han lluit els veïns!

-Pero... ¡si no passa per alli la processo! 

-¡Els veïns diuen que sí passarà!

I passava, ¡clar que passava! ¡A la força! Hi havia
bofetades i tot, fins que ho conseguien, ¡pero passava!

L ’ a rquebisbe, al vore que la lluita era perque tots
volien obsequiar a la Ve rge dels Desamparats, va dei-
xar en llibertat al poble per a que fera lo millor que
c re g u e r a .

¡Allo fon la carcassa que feu esclatar de goig el senti-
ment dels valencians! Perque sentint-se amos de l’image,
com els fills se senten amos de la Mare, la passejare n
per tots els racons i raconets de cada feligre s i a .

Tots es volcaren en la mampresa. La ciutat pareixia
tapissada de sedes, domassos, velluts, mantons de
Manila, rebosters...

Els carrers apare g u e ren ornats de guirlandes; hi
havia llums, ¡milers de llums! i per totes bandes tra-
ques, castells, flors, ¡moltes flors! ¡Sempre pareixia poc
per a ofrenar-ho a la Mareta!

La Ve rge pelegrina, en el cabet inclinat escoltant amo-
rosida els precs que brollaven al seu pas, pareixia con-
tenta en mig dels seus fills. Des de les set i mija de la
vesprada que eixia tots els dies, es feen les dos, les tre s ,
¡les quatre de la matinada! i la Ve rge seguia en el carre r,
m e n t res quedara un raconet que visitar i que beneir.
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¡I que beneir! No es exagerat acceptar-ho, perq u e
encara que es una image, la paraula mateixa nos diu
que es el simbol de la verdadera Mare de Deu, la que
en cos i anima està en el cel, al costat de Jesucrist. I es
segur que en aquella ocasio Ella estava present en tots
i cada u dels passos que donava la seua image.

Crec que eixe es el milacre mes gran de la fe dels
valencians: el saber trobar la verdadera Mare de Deu
dels Desamparats a través de l’entranyable image.

¿Sabeu per que? Perque eixa re p resentacio ha
segut obra d’ells. Primer fon l’idea, ¿recordeu l’hospi-
tal del pare Jofré?  El poble s’aclamà ad Ella en
espontaneïtat i la nomenà «Nostra Dona Sancta Maria
dels Innocents i Desamparats».

Es dir, l’advocacio naixque del cor de la Va l e n c i a
p o p u l a r. Despres vingue l’image re p resentativa d’esta
advocacio.

No es estrany que els valencians la vullguen tant,
perque ha segut obra del seu amor.

Pero seguim. Foren onze dies de verdadera apoteo-
sis processional a lo llarc i a lo ample de la ciutat.

En Valencia no es parlava d’una atra cosa, no es dor-
mia, no hi havia res a fer fora de les hores de tre b a l l ,
que seguir a la Ve rge dels Desamparats en el seu pele-
grinage. A penes descansava unes hores en cada parro-
quia i despres ¡al carre r...!, a visitar els hospitals, les pre-
sons, tallers, escoles, centres oficials, estacions, merc a t s ,
convents... i tot lo que venia al tall de la pro c e s s o !

Tambe arribà a l’horta. En aquell instant, la nit es
feu dia. Dalt dels campanars s’instalaren potents reflec-



tors per a que la Verge poguera anar per les passeres i
caminals.

Baixà al riu, passeja entre les chaboles, perque en
elles estaven els fills mes desamparats...

Va arribar fins a la mar, i s’adinsà en ella. Estigue en
el port. ¡Totes les embarcacions la saludaren en un
clam de sirenes!

De les visites mes emotives, fon la del hospital la
que mes carrega d’emocio va tindre. Perque unes mon-
getes de les que prestaven servici en ell, li oferiren uns
recents naixcuts de l’orfelinat. ¡Abandonadets per la
seua mare natural, els acollia la Mare dels Desamparats!

I ara passe a contar-vos lo que esteu esperant des
de que vaig començar: l’aparicio dels colomets.

Tantes i tantes coses feren tots per obsequiar a la
Patrona, que crec no quedà res per fer.

En una ocasio soltaren coloms al pas de l’image. Els
animalets mamprengueren el vol despavorits pels trons
de les traques i el foc de les carcasses. Mes a poc a poc
dos o tres acabaren posant-se en les andes de la Verge.
¡A partir d’eixe moment ya no la deixaren mes!

Hi hague unes atres soltes de coloms i el grupet de
la Verge aumentava. Ya n’eren sis o set els que revola-
ven al voltant de la Verge. Se’n fugien al soroll i escla-
fits de les traques, pero tornaven despres ad ella.

-Padrina digues, ¿i no tenien por de la gent?

-No molta. Quan algu alçava el braç per a agarrar-
ne u, pegaven un volet i en pau.

-¿I tu els veres?
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-¡Clar que si! Yo era una chiconeta i anava en mon
pare. Recorde una nit en la Glorieta; la Verge passava
per la Caixa d’Aforros. Dalt de la porta hi havia un
potent reflector que fea oblidar la foscor de la nit. ¡I
els vaig vore! Estaven a j o c a d e t s baix el mant, fent
grupet junt als chiquets inocents. Els escalons de la
portalada de l’edifici apareixien ocupats per chiques
vestides de valencianes, que portaven rams de flors.
Quan passà la Mare de Deu, totes les flors foren per
ad ella. Alguns rams arribaren a les andes, i quan yo
pensava que els colomets fugirien, mogueren les ale-
tes, se desempellugaren d’ells i s’amagaren per dins
del mant. Aixo fon tot.

-¡Clar, estaven ben resguardadets... i no tenien por! 

-Espera’t, que despres vingue lo gros. Perque es
botà foc a un senyor castell i ni fugiren ells... ni
les persones.

-¿Tu tampoc?

-Yo tampoc.

-¡Que valentota eres!

¡Ai no, fillet, que tinc molta por als focs solts! Pero...
¡no podia fugir! ¡Hi havia tant de personal apretant-me
per tots els costats...! Al remat pensi que la Mare de
Deu estava entre nosatres i no podia passar res. Aixo
em va tranquilisar.

-¿I no passà res?

-¡Clar que no!

-Padrina, ¿com s’ho apanyaven els colomets per a
m e n j a r ?
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- E ren molt mansets. Quan arribaven a una parro-
quia els ficaven en la sacristia i cuidaven d’ells. Mes
quan s’organisava de nou la processo ya els tenies
una atra volta revolant, com si els haguera encomanat
algu la guarda de l’image.

- ¿ Tambe anaven chiquets acompanyant a la Mare
de Deu?

- Tambe, pero nomes a les primeres hores de la
v e s p r a d a .

-Se n’anirien pronte a dorm i r, perque a l’endema
havien d’anar a l’escola.

-Si, clar. I a lo millor es trobaven en que la Verge els
visitava en la mateixa escola, perque mai passava de
l l a rc per ningun lloc. A proposit, et vaig a contar un
succeit que fon molt comentat.

Ya has vist que l’entusiasme reinava en aquells dies
per Valencia. Pero sempre hi ha qui es fa arre re en
totes les coses. Aixo va passar en un home que no vol-
gue prendre part en res.

-¿Pero es que no vols anar a vore la Mare de Deu?-

li preguntaven-.

-¿Yo? ¡A mi no se m’ha perdut res en la processo!

-Es que hui va pels carrers de la teua parroquia.

-¡Que vaja!  Yo no pense eixir a vore-la. Si vol que
vinga Ella a vore’m a mi.

Aixina va parlar. I mira per a on, quan els qui la
portaven en la processo vingueren a donar-se conte,
havien entrat en un carrero sense eixida.

¿Que fer? ¿Tornar-se’n arrere? No podia ser, perque

la gent s’apretava darre re d’ells i els espentava cap a
davant. Hagueren d’entrar l’image per la portalada
d’una planta baixa, i buscar l’eixida per l’atra banda de
la casa que donava a un atre carrer.

L’amo de la casa en questio, la va rebre plorant com
un chiquet, perque has de saber que era el mateix que
havia dit: «Si vol vore’m que vinga Ella a ma casa».

-¡Que corregut es quedaria, perque mira que vore-
se-la entrar dins de la seua propia vivenda...!

-Per lo que et conte, voras que foren uns dies extra-
ordinaris per a Valencia. Els camps quedaren sense
flors. I no es que ho diga yo, es pot comprovar per la
prensa d’aquells dies.

Les llums foren tan numeroses per les nits que
mes d’un transformador es va averiar, com ocorre g u e ,
per eixemple, en Benimaclet. Mes d’una pobreta va
desempenyorar el mantó de Manila que tenia en el
Mont de Pietat, per adornar el balco en honor a la
P a t rona que passava per la seua porta.

Pero lo mes gran fon el sentit de germanor i caritat
que ens va unir a tots. Es feren arreplegues per a soco-
rrer als pobres; les parroquies convidaven a un dinar
als mes necessitats, el dia que estava entre ells la Mare
de Deu; hi hague ofrenes dels fruits del camp i tambe
peces de roba i atres coses que servien per a remediar
necessitats.

-¡Aixo que dius es molt bonico!

-Sí. Pareix que la Ve rge dels Desamparats feu el
m i l a c re mes gran, demostrant l’influencia de la seua
gracia, quan els ulls es giren ad Ella.



215212

-¿I els colomets? ¿Oue es feren els colomets?

-Quan estigue de tornada l’image en la seua capella...

-¿Seguien els animalets junt a la Mare de Deu?

-¡I tan mansets com sempre! Es parlà de tornar-los
als seus amos, mes estos senyors els re g a l a ren a la
Verge dels Desamparats, que en tanta gracia se’ls havia
guanyat.  I...

-Deixa que ho acabe yo, ¿vols? 

-Com vullgues.

-L’arquebisbe manà fer un colomer en els alts de la
capella i... estos que han menjat hui en les meues mans
son descendents d’aquells, ¿no es aixo’?

-M’alegre d’escoltar-te. ¡Tu mateix has comprés que
la Patroneta els va arreplegar pels carrers de Valencia!.

-¡Ara sí, ara si que ho comprenc! ¡La Ve rge volia
l’inocencia d’unes ales blanques alegrant la seua cape-
lla, com un simbol de la Gracia en la que Ella es Reina!

Per a remat de la narracio la padrina em va recitar
uns versos que ella mateixa escrigue, inspirada en els
colomets.

ALES BLANQUES

VOLTANT A LA PATRONA

En revolteig d’ales pures 

el teu nom contemple escrit.  

Blanques, suaus, inocents, 

llaugeres com un sospir 

son lletres imaculades 

baix el blau de l’infinit.

¡Ales blanques, candoroses,

obertes al teu enchis!

Les veig voltant ta capella 

com guirlandes de gesmil, 

ornant-la de volves blanques 

com un almeler florit, 

i el cor s’amunta molt alt 

i es torna amor l’espirit.

Van i corren, amelades, 

sens voler de tu fugir, 

al cau que forma ton mant, 

i a l’encant del teu somris 

que es dolç com la mel mes dolça, 

que es pur com un raig divi.
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¡Ales blanques, remoroses 

com es el vent dels jardins, 

ai, porteu-me fins la Mare, 

alli, cap a vostre niu!

Presteu-me vostra inocencia, 

vostre resguart mes complit; 

escoltada per vosatres 

fins Ella obriu-me cami.

¡Yo no tinc ales que em porten, 

puix les meues les pergui 

maltractades per els vents...!

¡Els vents de tots els camins...!

Ales blanques, remoroses 

com un cant d’amor senzill, 

porteu-me on ella em perdone 

¡les ales... que ya no tinc...!

*  *  *
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¿Qué vos ha paregut? ¡No direu que no es emotiu!
I es que quan la meua padrina s’embala... te

corda per a rato. En tractar-se de parlar sobre Va l e n c i a
no es cansa mai. Ni yo tampoc d’escoltar- l a .

Aço vol dir que els temes no s’han acabat en lo que
vos porte comentat fins aci. Ella sempre em diu que la
nostra patria es tan gran que no s’esgota mai la font de
la seua Historia.

¡Pero...!

¡ S e m p re hi ha un «PERO» en la vida! I a mi m’ha aple-
gat, obligant-me a tallar, per ara, les meues contaralles.
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Deixeu-me que vos ho explique.

Quan aquell dia vaig tornar d’escola i entri en casa,
vaig agarrar el berenar i com no tenia eixercicis que
preparar ni lliçons que estudiar -quin milacre, ¿veritat?-
em vaig despedir molt content:

-¡Adeu, torne dins d’un poquet!

-¿A on vas? -em preguntà ma mare. 

-A l’alqueria de la padrina. 

-No vages. No li fan falta chiquets queferosos per alli.

- Yo no soc ningun chiquet queferos; ¡soc el seu fillol! 

-Per al cas, lo mateix.

El to de ma mare en deixà sorpres. ¿Per que em
parlava aixina?

-Mira, fill meu, a la padrina li fa mal el cap i està
gitadeta descansant.

¡Quina gelor em va recorrer el cos! Tan nervios em
sentia que el berenar em caigue de les mans. ¿Que la
meua padrina no volia res en mi? Molt malament s’ho
devia estar passant per a rebujar-me.

-¿Que li passa a la padrineta?

-No li passa res que no tinga remei -em va tranquili-
sar-. No mes que necessita descansar.

-Vullc vore-la; vullc vore a la meua padrina. Mareta,
deixa’m anar, et promet ser bon chiquet i no marejar-la.
¡Vinga, que faras!

Les llagrimes ompliren els meus ulls, perque per res del
mon volguera que li passara alguna cosa. ¡La vullc tant...!

Ma mare, comprensiva, va accedir.

-Pots anar pero en una condicio.

-¡Les que vullgues, mare meua! -vaig dir sentint com
s’eixamplava el meu pit.

-Que entres en la seua cambra sense armar soroll, i
pegues un aguaitonet i si està dormida no la despertes.

Cametes per a que vos vullc vaig eixir al carre r,
abans que se’n tornara arrere.

¿Per que el cami ya no era tan alegre com els atre s
dies? Ni el sol era el mateix, ni el cant dels pardalets tan
h a rmonios, ni els lliris que florixen en el marge de la
sequia tenien l’ufanor de sempre? ¿Que es lo que passava?

¿Per que no m’abellia pegar puntellons a les pedres
del cami? ¿Per que deixava en pau les sangrantanes que
m’eixien al pas?

Anava a pressa.... cavilos..., per aquell caminal tan
familiar, com si m’anara la vida en la meua llaugerea.

A l’arribar a la figuera del tio Rajoleta vaig vore als meus
amics. ¡Estava tota la colla!  A penes em veren començare n
a cridar-me. Volgui parar-me pero les cames no m’obedire n .

-¿Eh, a on vas en tanta pressa? 

-¡Mira, tenim un teuladi!

Venien corrent cap a mi, Ramon el primer, portant
entre les mans un esglayat pardalet.

-¡Mira lo que nos hem trobat! I me’l mostraven com
un trofeu. 

-¿I que aneu a fer d’ell?

Ramon em mirà com si fora eixa una ocurre n c i a
que no li havia passat pel cap.
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-Si entre en l’alqueria portant el pardalet presoner...
¡em tanca en la caseta del gos! ¿Sabeu lo que ella diu?
que els pardalets han naixcut per a volar en llibertat;
que es inhuma i cruel tancar-los en una gabia. ¿Vo s
agradaria que vos separaren dels vostres pares i vos
tancaren en una gabia?

-¡Quines coses dius!

-Yo no, les diu ella.

-Nosatres no som pardalets.

En les branques de la figuera un teuladi piulava en
tota veu. El chicotet que portava Ramon, trague el cabet
per entre les mans que el sostenien i com si contestara
al reclam de l’atre, llançà al vent el seu lament.

Ningu gosava trencar el coloqui dels dos pardalets.

Ramonet girà el cap i dirigi la mirada cap al fullage de
l ’ a r b re. Despres, mirà llargament al pardalet que lluitava per
l l i u r a r-se’n dels dits que li restaven moviment. Foren uns
moments immensos en que la sensibilitat del chiquet
s’esforçava per dominar l’instint egoiste i caprichós.

Tan curts foren eixos moments que ningu de nosa-
tres tingue temps d’intervindre.

Besà el cabet del teuladi, alçà els braços, obrigue
les mans i...

-¡Eres lliure, ves-te’n en ta mare!

* * *

Quan vaig arribar a l’alqueria encara em seguia la
veu i el gest de Ramonet:

-«¡Eres lliure, ves-te’n en ta mare...!» -em repetia una

-Si, ¿que penseu fer d’ell? -vaig repetir.

-No se... -encara no pot volar-.

-Haura caigut del niu.

- ¡ Ya se! El nugare d’una pateta i li’l donare a la meua
g e rmana per a que jugue.

- P o b re animalet, el matarà a esbatuçons -el vaig
tallar-. ¿Que faries tu si et nugaren d’una cama i t’obli-
garen a pegar bots tirant de la corda?

-¡No sigues romancer!

-Queda’t en nosatres i decidirém la qüestio -digue
Peret el del tio Gepa-.

-Queda’t.

-Vinga, home, ¿que faras?

-¿Que et passa hui?

-No puc quedar-me a jugar en vosatres. 

-No tonteges, caram.

-Vaig a l’alqueria.

-Nosatres tambe.

I obriren pas.

-Si, si, anem i que nos, conte l’ama eixes contaralles
que sap.

-No pot ser, està malalta i la marejarém.

Tots callaren. Eixe silenci preocupat em demostrà
que tots la volien. ¿I qui no la vol?

-Pren  porta-li el pardalet.

El meu agraïment era immens. ¡Mira que regalar-li el
teuladi...! ¡Quins amics que tinc!  Mes... conec massa a
la padrina i no vaig acceptar.



225224

ya que hem descobert, gracies a la meua padrina, que
per a ser bons valencians devem coneixer moltes coses,
¡quantes mes millor! de la nostra Patria valenciana.

I ho conseguirém estudiant, investigant, descobrint
el mon de la nostra cultura, de la nostra historia que es
tant com dir LA NOSTRA IDENTITAT.

¿Veritat que val la pena? ¡Puix avant...

i mil voltes. ¡Que bonica es la llibertat! ¡I que be la va
c o m p re n d re Ramonet! Sols desijava trobar desperta a la
padrina per a contar-li el succeit. ¡L’havia d’alegrar mol-
tissim! Perque ella es la que m’ha ensenyat a respectar la
Naturalea i a valorar la verdadera llibertat, eixa que re s-
pecta la llibertat dels demes.

Quan vaig entrar, la cambra estava enfosquida; tant,
que sols destacava en la negror l’ensaimada blanca de
Perepe enrollada sobre el seu coixi, propet del llit.

Vaig acariciar el seu llom. Estava trist igual que em
sentia yo. Despres, de puntetes, sense fer el mes lleu-
ger remor, em vaig acostar al llit. La padrina dormia i el
seu somi era tranquil... assossegat...

-Padrineta -li vaig dir quasi en el pensament-.  Soc
yo, el teu Viçantet. Vinc a donar-te les gracies per
h a v e r-me ensenyat a amar totes les coses... des de la
meua patria valenciana fins a un pardalet caigut del niu.

* * *

Han passat uns dies i es nota la milloria de la malal-
ta. Pero... seguixc tenint prohibit el marejar-la.

¡S’acabaren per uns temps les agradables velades al
caliu de la llar! Ha arribat, per lo mateix, l’hora de
posar punt i remat ad este recull d’apunts que en tant
d’afecte he compost per a vosatres.

Si he conseguit despertar el vostre interes pels
temes valencians, em done per satisfet. Perque se que
el cami queda obert, tant per a vosatres com per a mi,
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VOCABULARI

Mesureta Bosseta de paper en forma d’embut, doblat 
a l’extrem, que servix per a contindre coses 
menudes, com cacauets, tramussos,

castanyes, etc.

Blat Gra d’espiga d’on es trau la farina

per a fer el pa.

Revolar Volar pegant voltes amunt i avall,

en poc d’espai.

Famolencs Que tenen fam.

Escapulari Peça de roba estreta i llarga que cau per 
davant i per darrere de la persona, en una 
obertura per a traure el cap.

Formigueig Sensacio de que corren formigues per tot el cos.

Trasllat Pas d’una cosa o persona que estava

en un lloc, a un atre lloc.

Domas Teixit molt ric i artistic de seda.

Vellut Teixit de seda en pel tupit.

Rebosters Cobertors quadrats o en uns rectangulars en

emblemes heraldics o atres motius orn a m e n t a l s .

Clam de sirenes Remor fort de les sirenes.

Chiconeta Joveneta, de curta edat.

Ajocadets A r replegadets, encollits en actitut de descans.

Enchis Força que atrau i domina els nostres sentits.
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