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L’AGRESANA
quarta edició

Que no ens ho conten, contem-ho nosaltres

Tornem amb la quarta edició de L’AGRESANA i el mes d’octubre. 
Hem passat ja les nostres estimades festes de la Mare de Déu 
d’Agres i de Sant Miquel, s’acaba l’estiu i, Agres, de nou, torna 
al silenci de l’hivern que tant estimem els qui vivim tot l’any 
ací. Eixir a passejar abans que es faça de nit amb les nostres 
amistats, creuar-se amb la gent i saludar-nos amb alegria. Anar 
d'excursió a fonts i brolls d'aigua, les Jordanes xorrant i el soroll 
del riu inundant cada racó. Començar aquesta rutina de l’escola, 
les extraescolars i els malabarismes de compaginar-ho tot amb 
la feina. Quan arriba la poqueta nit i ens asseiem al voltant de 
la taula a menjar pipes i jugar a cartes. Sentir com el foc va 
cremant la llenya i veure a cada xemeneia el fum eixir. Agres, a 

l’hivern, té eixe encant.

En aquesta edició parlem d’aquesta tranquil·litat de viure a un 
poble, de la natura que ens rodeja. Parlem de la gent que ve a 
viure de lluny i de més prop. De la nostra terra, de les nostres 
festes. Parlem de cuidar els nostres animals i, amb això, els 
carrers del poble. També parlem de música, literatura i cuina. 
Ens endinsem en un passat que molts recordeu i que ens encanta 

recordar-vos.

L'AGRESANA és una revista que ens requereix molt d'esforç. 
Abans de donar-vos-la a conéixer ja ens va suposar moltes hores 
de treball i, ara, per a cada publicació seguim posant-li hores. 
Però aquesta feina la realitzem amb molt de gust gràcies a tot 
el poble. Gràcies als qui desinteressadament ens envieu els 
vostres escrits, als qui vos demanem participació i ho feu amb 
alegria i als qui, amb il·lusió, agafeu la revista per tindre el record 
i l'oportunitat de conéixer l'Agres d'ahir i de hui. Treballar així 

dona gust.

Esperem que aquestes pàgines que llegireu a continuació vos 
facen gaudir i sentir amb orgull que sou d’Agres.

L’AGRESANA segueix oberta als vostres suggeriments i a les 
vostres col·laboracions.

foto d'Irene Belda
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Cada campana fa el seu so

Els alumnes de cinqué de primària 
del col·legi Sant Roc d'Alcoi hem dut 
a terme un projecte d'aprenentatge-
servei a favor del Parc Natural de 
la Serra de Mariola, on  el nostre 
benvolgut poble  d'Agres ha sigut 
peça clau, tant en la realització com 
en els destins dels nostres esforços. 
Un treball de més de sis mesos que 
va nàixer per a solucionar quatre 
problemes que feien referència 
a quatre àmbits d'actuació en 
aquest espai protegit: la natura, 
el patrimoni, les persones i els 
animals; quatre problemes que els 
alumnes van batejar amb els noms 
de:  Basurina,  Ding-dong, Oliveta 
i Kikirikí.

En primer lloc, després d'analitzar 
diverses notícies, descobrim 
que  Basurina  campava de ple al 
Parc Natural de la Serra de Mariola, 
ja que estava ple de fem. Gràcies a 
un treball cooperatiu, dissenyem 
la solució al problema: recórrer a 
peu 122 km del parc mitjançant 
cinc excursions, una d'elles passant 
la nit en l'alberg del Santuari de la 
Mare de Déu d'Agres, i netejar la 
Mariola d'Agres, Alcoi i Cocentaina. 
A Agres treballem intensament en 
la senda que puja a la Cava Gran i 
el camí fins  la cava de Don Miquel. 

No podem entendre com la gent 
és capaç de tirar tot el que trobem. 
Però bo, així són les coses. Esperem 
canviar aquestes actituds amb el 
nostre exemple. I totes aquestes 
excursions les aprofitem per a 
gaudir i aprendre de la mà de 
rutes literàries molt variades, amb 
temàtiques tan divertides com 
la por, els costums de la terra i 
les tradicions populars. Va costar 
molt d'esforç, perquè no estàvem 
acostumats a caminar tant, però el 
resultat va pagar la pena.

Va ser en l'eixida a passar la nit a 
Agres, la més emocionant perquè 
era la primera amb pernoctació 
després de la pandèmia, on 
descobrim a  Ding-dong, el segon 
problema que afectava el patrimoni, 
ja que la campana “Mare de Déu 
del Castell” estava trencada. En 
l'assemblea nocturna decidim 
posar-nos “som-hi” per a solucionar 

SOS MARIOLA
Un projecte d'aprenentatge-servei a favor del Parc Natural de la Serra de Mariola
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aquesta complicada dificultat, la solució de la qual 
ascendia a 5.900 euros. Quantitat que aconseguim 
recaptar amb el disseny d'una campanya 
econòmica on vam vendre material solidari, i amb 
ella l'ambiciós objectiu d’enviar la campana al 
famós Abel Portilla, de Santander, per a refondre-
la, fer-la nova i entrar així en la història immortal 
d'aquesta benvolguda població.

En tercer lloc, per a solucionar el problema Oliveta, 
ens assabentem que l'economat de Càritas de 
Banyeres de Mariola necessitava oli d'oliva per a les 
famílies més necessitades. Per a això, per primera 
vegada en les nostres vides, vam ser directes 
al camp per a fer olives, descobrint així la dura 
vida dels jornalers. Amb les olives recol·lectades 
vam aprendre el procediment de l'elaboració 
d'oli ecològic. Al final, aconseguim entregar 140 
litres per a la causa. I aquesta activitat ens va 
permetre enamorar-nos d'un personatge molt 
peculiar: Miguel Hernández. De fet, memoritzem 
i recitem Andalusos de Jaén per la passarel·la de 
les Urracas vestits d'agricultors andalusos.

I, finalment, ens afrontem a Kikirikí i solucionem 
el problema de consanguinitat en el ramat 
d'ovelles  guirres  de Jesús Beneito, veí d'Agres i 
últim pastor d'aquesta raça en la Serra Mariola. 
Per a superar la seua dificultat, li regalem dos 
mascles d'un altre pastor mitjançant la realització 
d'una altra xicoteta campanya de venda de 
carpetes de cartró reciclat i realitzem una altra 
eixida a Agres per a ajudar-lo a pasturar les 
ovelles i aprendre així com és el món dels pastors. 
Aprofitem aquesta aventura per a conéixer 
l'emocionant món dels coloms missatgeres de 
la mà de José Canales, un altre habitant d'Agres. 
I de gran ajuda ens serví aprendre la vida i obra 
de Miguel Hernández, el nostre pastor més il·lustre i 
fidel defensor dels jornalers olivers, vells coneguts. 
 

Però, per desgràcia, els problemes continuaven 
apareixent, que  Kikirikí  no es rendeix tan fàcil. 
I és que, amb la despoblació de les masies de 
la Mariola, podem assegurar que la raça de la 
gallina alacantina ha desaparegut per complet del 
Parc Natural i pràcticament en tota la província 
d'Alacant. Per a lluitar contra aquesta extinció 
animal, instal·lem en la classe una incubadora 
on van nàixer 12 pollets de gallina alacantina 
que passarien a viure en el galliner del col·legi, 
convertint-nos a partir d'ara en centre reproductor 
d'aquest simpàtic ocell domèstic tan castigat.

Però, i en classe, què vam aprendre? Doncs, 
moltíssimes coses. Vam fer disseccions de 
carnisseria (d'un conill i  una gallina) per a 
aprendre els aparells (on connectem el circulatori 
amb una donació de sang organitzada a la ciutat), 
treballem el quadern de camp per a entendre la 
classificació dels éssers vius amb mapes mentals, 
esquemes de vídeos i altres activitats. Estudiem 
amb profunditat l'ovella valenciana i la gallina 
alacantina. Vam conèixer la vida en les masies 
mitjançant un Puzle d’Aronson (eines, vestimenta, 
costums, treballs…). I descobrim i practiquem 
els quasi desapareguts tocs manuals de les 
campanes, el WhatsApp de l'Edat mitjana, de la 
mà del Grup d’Amics de les Campanes d’Alcoi en 
una inoblidable excursió al campanar de l'església 
Santa Maria.

Acabem aquesta col·laboració per a donar a 
conèixer que estem ben orgullosos d'haver 
aconseguit els nostres propòsits. SOS Mariola 
ha sigut un projecte que ha canviat les nostres 
vides i estem encantats de compartir-lo amb tots 
vosaltres. Gràcies a tots els que ho han fet possible.

L'alumnat de cinqué de primària del col·legi Sant Roc d'Alcoi
Curs 2021-2022

fotografies cedides per Paco Pascual



Tot va començar quan son pare 
i la germana major, Vicenta, 
anaven al mercat amb una parada 
de formatges i la clientela els 
preguntava per uns rotllets d’ou 
que feien a Agres que tenien molta 
fama. Aleshores li n’encomanaren 
a Maria Vidal que sabia fer-ne i li 
eixien molt bons. Ella anava fent les 
comandes i les posava en cistelles 
per a dur-los a la parada i  vendre'ls, 
va tindre molt d'èxit i tenien moltes 
comandes de rotllets d’ou. Per això 
van decidir que farien una altra 
parada on posaria a Maricel amb els 
rotllets d'ou sols, per a no mesclar-
los amb el formatge.  

Així van ser, aleshores, els seus 
inicis al 1955, on Maricel va posar 
una parada al carrer del Mercat de 
Sant Mateu d’Alcoi quan sols tenia 11 
anys, on venien: primer, rotllets d’ou 
i més endavant, també, magdalenes i 
suspiros. Ens conta que es guardava 
els “durets” a un davantal de cosir 
amb dos butxaques. 

Després van posar una parada a 
l’interior, a l’entrada del Mercat 
i, en la part de d’alt, més tard, 
es compraren una parada doble 
i l’acondicionaren per als seus 
productes. En aquella època el 

mercat tenia moltes parades 
repartides en dos plantes. 

Dulces Tecles com a empresa es 
va crear quan van començar a 
contractar gent perquè tenien 
moltes comandes, sobretot 
quan venien festes dels pobles, i 
necessitaven ajuda per a fer les 
pastes. Van arribar a tindre més de 
15 persones contractades a més de 
la gent que carregava, distribuïa i 
venia als mercats.  
Els mercats que feien ells eren: 
Sant Mateu d'Alcoi, La Llotja d'Alcoi, 
Sant Roc d’Alcoi, Muro, Ontinyent i 
Villena.

La primera màquina que van 
incorporar a l’empresa va ser una 
batidora industrial, després un forn 
industrial on cabien dos carros amb 
36 llandes cadascun. Amb la recepta 
de la pasta de full van comprar una 
llaminadora gran, una pastadora, 
una escudelladora contínua i 

DULCES TECLES
Els dolços d'Agres a les cases dels pobles veïns

Quan més sucre més dolç
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una banyadora de xocolata, tot açò va fer que 
augmentara la producció. Van tindre molt d'èxit 
i cada vegada venien més i tenien més clientela.  
 
Han passat moltes generacions per l’empresa, 
moltes dones que van treballar fins que es van 
casar i d'altres que van seguir. Les qui es casaven 
i se n'anaven els havien de pagar el “dot de 
matrimoni” que era una paga com una mena de 
compensació per acomiadament. Era l’equivalent 
d’un mes treballat per any, sense passar dels 8 
mesos.  

Recorda amb molta tendresa les treballadores i 
treballadors que van passar per Dulces Tecles. Li 
agradava molt la seua feina i es sentia realitzada. 
Ens conta una anècdota de quan es posaven la 
ràdio per a sentir les novel·les o la música, les 
treballadores mai es posaven d'acord en quina 
emissora sintonitzar. 

El seu paper en l'empresa era el control de la 
producció, de la matèria primera i les comandes. 
Mentre que el seu home distribuïa els productes 
als mercats, pesava i duia els comptes.  

A Agres també venien a un espai dins de l'empresa 
que va habilitar amb un aparador per atendre 
i encomanar pastissos per a les bodes del 
Restaurant Pensió Mariola i el Bar Silbe, així com 
també tortades d’aniversari, bescuits farcits o 
qualsevol dels productes que oferien. 

Els seus productes van arribar a tot arreu, en tenien 
més de 60: rotllos d’ou, pasta de full, sequillos, 
carinyitos, carquinyols, tortades, bescuits farcits, 
barquillos, pastissos de moniato (a la temporada 
del nadal), entre d’altres.   

Recorda que va haver una gran etapa d'uns 10 anys, 
més o menys, on van tindre molta producció fins 

que van canviar les lleis que els impedia vendre al 
carrer, i els exigia que tot havia d'estar envasat, 
marcat i enregistrat per sanitat. Mantenir les 
parades començava a tindre més despeses 
fixes com la llum, l'aigua, etc. Poc a poc, va anar 
degradant-se i per motius de salut i personals al 
1988 es van tancar les portes d'aquella empresa 
que va dur el nom d'Agres per tota la contornada 
i ens va endolcir les vides i les cases a molta gent.

Conversa amb Maricel Tecles

fotografies cedides per Maricel Tecles
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AGRES I LA POBLACIÓ NASCUDA FORA
vindre, anar-se’n, quedar-se, tornar, enriquir...

“Del món a Agres” és la nova secció que proposa 
l’equip de redacció de l’Agresana. Al número 
actual se’ns mostra el relat d’una veïna del 
poble nascuda a més de 2.000 quilòmetres d’ací. 
Com ella explica, forma part de la comunitat de 
persones d’origen búlgar que es va instal·lar a 
Agres als anys 2000. Moltes vegades he pensat 
–i no soc l’únic– que la seua llengua materna, 
el búlgar, és la segona llengua que més es pot 
escoltar pel poble, darrere del valencià. Però 
com que la llengua parlada a casa no és una de 
les característiques que es recullen al padró 
municipal, no en tenim dades estadístiques 
precises. 

Del que sí que tenim dades és de la composició 
de la població empadronada a Agres en funció 
del seu lloc de naixement. Les xifres més 
recents, de 2021, ens mostren que la majoria 
de població és nascuda al municipi, com es 
pot veure a la gràfica en forma de cercle. Tot i 
això, la part de persones no nascudes a Agres 
és considerable. Per a fer-ho simple, si el poble 
tinguera 20 habitants: 12 haurien nascut a Agres, 
5 a altres municipis valencians (la majoria als 
pobles del voltant), 1 a una altra comunitat 
autònoma d’Espanya i 2 a l’estranger. Encara que 

sembla poca gent nascuda fora, el seu paper és 
important per al poble d’Agres en molts sentits.

D’una part, la vinguda de persones nascudes a 
altres regions i països del món permet frenar el 
despoblament progressiu d’Agres i donar una 
altra dinàmica a la població. Segurament ja sabeu 
que la població d’Agres minva poc a poc; en 25 
anys s’han perdut 76 habitants. Excepte alguns 
anys excepcionals, el nombre de persones vivint 
a Agres ha disminuït progressivament. Des dels 
anys noranta, el saldo natural de la població, 
que és el resultat de restar-li el número de 
defuncions al de naixements cada any, és 
negatiu. Això significa que quasi tots els anys 
han faltat més persones que n’han nascut, amb 
l’excepció recent de 2020. El saldo migratori, 
és a dir, la diferència entre les persones que 
venen de fora d’Agres i de les que se’n van, és 
més variable. Alguns anys, com el 2003, Agres 
va guanyar 47 habitants gràcies als moviments 
migratoris. Encara que també en perd alguns 
anys pel mateix motiu. Per tot açò, el fet que 
vinguen persones d’altres parts del món ajuda a 
alleujar la pèrdua de població d’Agres.

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ EMPADRONADA A AGRES PER LLOC DE NAIXEMENT (2021)

Dades : Institut Valencià d'Estadística 
Realització: Ramon Reig Beneito, 2022
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A més, el fet d’acollir persones que venen 
d’altres pobles, que parlen altres llengües o 
que tenen altres tradicions, ens permet obrir-
nos a nous punts de vista, altres maneres de 
comprendre la realitat que ens envolta. Per 
exemple, compartir el poble amb persones 
d’altres orígens ens ensenya a tractar amb les 
diferències, per xicotetes que siguen; a que 
escoltar altres llengües, que veure altres colors 
de pell o altres maneres de vestir, no se’ns 
faça estrany. A banda, en molts casos, acollir a 
persones vingudes d’altres països ens posa en 
situacions en les quals desenvolupar la nostra 
solidaritat. Les persones que emigren, ho 
fan per poder viure la vida que desitgen amb 
unes condicions mínimes. Sovint, a les seues 
regions d’origen han viscut crisis i problemes 
diversos. Si escoltem les seues vivències i 
aprenem d’elles, ens poden fer més resilients, 
és a dir, més capaços de sobreposar una situació 
desfavorable o de risc.

Agres és un poble xicotet però bastant obert. 
Fixar-se en la seua població és veure un exemple 
de com les persones canviem de lloc de vida, 
amb el pas dels anys, i en funció dels contextos 
econòmics, polítics i socials. Gent nascuda a 
Agres se n’ha anat a viure fora; algú ha tornat 
(els dies de vacances o definitivament). Jo, per 
exemple, escric estes línies a París, on visc des 
de ja fa 6 anys. Els meus pares i iaios van anar a 
viure a Alacant per treball; i la meua germana va 
decidir tornar i establir-hi la seua llar. Des dels 
anys 2000 –i abans amb persones d’altres parts 
d’Espanya–, Agres acull persones que venen de 
més lluny, parlen altres llengües i tenen costums 
diferents. El millor que podem fer és xarrar amb 
elles i aprendre de les seues vivències. Tal volta, 
ens adonarem que no som tan diferents.

Gonçal Cerdà Beneito
Doctorand en Urbanisme, Université Paris-Est

SALDOS NATURAL I MIGRATORI A AGRES (1991-2020)

Dades : Institut Valencià d'Estadística 
Realització: Ramon Reig Beneito, 2022
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En este món tot es despatxa

Vam arribar l’any 2001 a Espanya. 
Com no sabíem parlar, vam treballar 
en bancals, recollint mandarines i 
vam pegar bacs any o any i mig per 
Llíria, Torrevella, Oriola i l’últim, 
Vallada.

Estant en Vallada, Ahmed es va 
quedar sense treball i va eixir a 
buscar-ne. I de sobte va entrar 
per l’encreuament de Bocairent 
i Alfafara. Va passar per allà i va 
veure que hi havia moltes oliveres, 
aleshores va pensar que anirien (ell i 
un amic) a buscar a alguna persona 
per veure si necessitaven a algú per 
treballar. Per Alfafara no van trobar 
ningú i van vindre cap a Agres, i en 
els bancals de la caseta Alonso es van 
trobar a Enrique. Li van preguntar 
si necessitava ajuda i ell va dir que 
sí, però soles d’una persona i que 
per a començar el dia següent.

Bé, ja que són dos, van decidir pujar 
al poble a preguntar si algú més 
necessitava ajuda i així almenys ser 
dos i poder compartir cotxe. Van 
preguntar al bar Silbe i els van dir que 
anaren a la carnisseria a preguntar 
per el carnisser que ell buscava algú. 
Van anar i Ana els va dir que anaren 
a les 14h que el seu home tornaria 
a eixa hora. Van fer temps pel poble 

i a les 14h van tornar i els va obrir 
Enrique. Quina casualitat! Enrique 
una altra vegada.

Doncs d’allí se’n van tornar a Vallada 
i Ahmed, a l’endemà, ja va vindre 
a Agres. Va estar dos setmanes 
treballant amb Enrique, anava i 
tornava amb el cotxe ell sol.  Però li 
se va trencar el cotxe. Li va telefonar 
a Marcelino, que eixe dia anava 
a treballar amb ell, i com Ahmed 
encara no parlava bé el castellà ni 
el valencià, que parlava una cosa 
mesclada, vaig tocar jo, per avisar-
lo. Marcelino em va dir que anava a 
Vallada a per Ahmed, i per la nit, quan 
acabava de treballar, havia d’anar jo 
a recollir-lo. Vivíem amb Encho i, 
aleshores, em va acompanyar i en 
arribar vam entrar en el bar Silbe. 
Em va impactar que era un poble 
en la muntanya, l’únic que puja per 
la muntanya. Quan vens d’Alfafara 

DEL MÓN A AGRES
Refer la vida i fer ta casa
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es veuen les llums, les costeres. Entrar en el bar 
silbe era com… No ho sé, que no havia entrat mai 
en un bar així. Sols hi havia homes, dones no hi 
havia, i em va impactar, vaig pensar que era un 
poble fantasma. I jo i Encho parlàvem que ni bojos 
de viure ací, que no sabíem com podien viure ací 
la gent del poble. I mira on hem acabat les dos 
famílies!
Després, en uns dies, l’amo del mas va parlar amb 
Enrique per preguntar-li com estava Ahmed, i com 
Enrique estava content li va dir que ens quedarem 
en el mas a viure. Ahmed li va contestar que aniria 
amb la seua dona a veure si li agradava. Vam anar 
a veure el mas i vam conéixer els amos i a Enrique 
que jo encara no el coneixia i vam prendre la 
decisió de quedar-se ací.

Així va començar tot en Agres.

Hi ha molta gent en Agres, bastant, que podria 
agrair, que m’han ajudat i que ens han ajudat, 
però especialment a la família d’Enrique i Ana, 
que ha sigut la família que per a qualsevol cosa 

que necessitàvem, sobretot al principi, ens ha 
ajudat. Jo sempre m’he comunicat amb la família 
d’Enrique. Més tard, vaig començar a treballar en 
el bar. Em vaig deixar el treball per vindre-me’n, 
a Aielo treballava jo. Enrique va parlar amb Pilar 
i ella em va donar treball en la cuina del bar i 
clar, jo no m’enterava molt de la cuina espanyola, 
aleshores ajudava a netejar  la casa, el bar i també 
ajudava en la cuina. Pilar, per molt que jo no 
entenia, sempre intentava ajudar-me perquè jo 
l’entenguera. S’ha portat súper bé. I Juan Manuel 
també. Tota la família Beneito s’ha portat molt bé 
amb nosaltres!

Després ja vam vindre a la caseta Alonso, me’n 
recorde jo que no teniem ni cuina ni res, sols hi 
havia una taula, 4 cadires i una tele que ens va 
donar l’amo, de les xicotetes, molt antiga. Però bé, 
poc a poc vam començar a pintar, a recollir mobles. 
Pilar em va donar mobles, la sogra de Marcelino 
de seguida em va dir que tenia una cuina que 
no gastaven, que estava en el terrat, vam anar a 
recollir-la… Tota la família van fer tot el que podien 
fer per ajudar-nos i fer que ens adaptarem ací.
I poc a poc, nosaltres també hem donat tot el que 
podíem per poder ser uns altres del poble.

Nosaltres vam vindre per tota la situació de 
Bulgària que hi havia aleshores, fa ja més de 20 
anys. Deixes ta casa, deixes tot el que tens i és per 
millorar la teua vida. Però, a la fi, ací ja ens sentim 
a casa, esta és ja casa nostra i allà… com que ja no 
és tan nostre.

Nina Nikolaeva Ivanova
fotografies cedides per Nina Nikolaeva
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L'ofici més alt és el de campaner

Allà per l’any 2018 un grup de gent 
de diversos pobles de la nostra 
Comarca amb la mateixa passió per 
les campanes ens vam reunir a poquet 
a poquet, amb la finalitat de difondre, 
protegir i mantindre viu el toc manual 
de campanes, encara que siga de 
manera puntual a les festes majors. 
 
Els campanars i les seues campanes 
formen un instrument musical i 
han format part de la vida dels 
nostres pobles durant molts segles, 
comunicant a tots els veïns qualsevol 
esdeveniment que ocorreguera, des 
de tocs de festa i dol, fins alarmes, 
parts i tandes de reg. Un llenguatge 
universal que tots coneixien 
perfectament i al qual responien. 
 

Hui  en  ple  segle XXI   gran part 
d’aquests missatges o bé s’han perdut 
o ja no és necessari reproduir-los 
diàriament pel constant canvi de 
la societat i les noves tecnologíes. 
Això no impedeix que els pocs 
campaners antics que queden ens 
puguen transmetre tota aquesta 
saviesa i quede enregistrada perquè 
no desaparega. I aquesta és la 
nostra tasca, documentar i donar 
a conéixer les peculiaritats de 
cada poble, perquè si bé és cert que 
molts tocs eren comuns a pobles 
veïns, hi podien haver xicotetes 
diferències entre ells que els enriquia. 

QUE SONEN FORTES LES CAMPANES!!
Associació Campaners del Comtat
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El passat 18 de Setembre a Albaida es va fer l’acte 
de promoció de la candidatura a la UNESCO del 
toc manual com a Patrimoni de la Humanitat, 
on vam estar presents diferents colles de la 
nostra geografia. Esperem que finalment és 
done el reconeiximent que mereix i així tinguem 
més ajuda de part de les administracions per 
tal de conservar aquest llenguatge sonor.  
 
El Santuari conta des de fa poc amb una nova 
campana, refosa de l’antiga que és trobava molts 
anys badada.i que ha recuperat l’instalació 
tradicional amb truja de fusta . Des d’ací donar 
les gràcies a tots els que ho han fet possible, per 
tal de donar dignitat al lloc on està la nostra 
benvolguda patrona, la Mare de Déu del Castell. 
 
És molt gratificant poder participar en les festes 
del teu poble, des de l’alt del campanar, i vorer com 
cada vegada més la gent reconeix el sentiment que 
posa el campaner i que cap motor pot reproduir de la 
mateixa forma.
 
 
Per últim fer un homenatge a l’últim campaner que 
va haver a Agres, el tio Julianet, que tants anys les va 
fer sonar amb energia. I vos convidem a formar part 
d’aquesta colla. 

Jorge Ferri Rivera
membre Associació Campaners del Comtat

fotografies cedides per Jorge Ferri
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A qui li toca, li toca

En les passades festes, La Filà dels 
Pastorets d'Agres va fer Capità 
a Noé Antolí Olcina. En aquesta 
edició de L'AGRESANA hem volgut 
entrevistar-lo per a que ens conte 
com es formar part d'aquesta filà i 
com d'emocionant és l'espera i el fet 
de ser Capità.

Des de quan formes part de la Filà 
dels Pastorets?

Forme part de la Filà dels Pastors 
des que vaig nàixer, els meus pares 
em van apuntar per arrels familiars 
d’abans i ma mare més avant també 
es va apuntar. 

Com has viscut l’experiència de ser 
Pastor tots estos anys?

Per a mi és una experiència molt 
bonica, és una cosa que he anant 
vivint i experimentant tots aquests 
anys i és un sentiment molt especial 
el que li tenim a la nostra Mare de 
Déu que tota la gent del poble, i en 
especial els Pastors, sentim. 
Quan eres més menudet les coses 
es viuen de forma diferent, però en 
el pas del temps vius molt més la 
festa des de dins, amb molta més 
emoció i sentiment en cada acte que 
acompanyem a la Mare de Déu. 

Quin acte de les festes gaudies més 
quan eres xicotet? I ara? 

Quan era més menudet el que més 
m'agradava era la processó i anar a 
la verbena un ratet, hui per hui no 
sabria quin dels actes m’agraden 
més, és complicat. Però si he de 
destacar alguns serien: la missa 
dels difunts a les 6:00 quan traiem 
a la Mare de Déu, l’Ambaixada del 
Pastoret quan entra a la Plaça a 
comunicar al poble el miracle, ja que 
és dels moments més emocionants 
de les festes i, com no, la processó, 
quan entra la Mare de Déu a la Plaça 
amb tota la gent en silenci seguint-
la amb la mirada.
És impossible no emocionar-se. 

FILÀ DELS PASTORETS D'AGRES
Capità 2022-2023
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Enguany que entres com a capità 22/23: quines són 
les responsabilitats que se t’encomanen?

Ser Capità implica molta responsabilitat ja que 
significa que eres el custodi de la Mare de Déu 
i, per tant, l’acompanyes en tot moment. La 
indumentària que identifica al Capità de la resta 
de Pastors és: el barret, el gaiato i les claus del 
camerí. 

Com és el procés d'elecció a Capità de la Filà dels 
Pastorets? 
L'elecció consisteix en un ordre de llista que va fent-
se a mesura que la gent va apuntant-se a la Filà i cada 
any la llista va corrent. Si li toca a alguna persona 
que no vol es bota el lloc i passa al següent de la llista.  

Noé Anotlí Olcina
Capità 2022-2023
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La veterania és un grau

Durant l’any 1992, un grup de 
majors, amb la inestimable ajuda 
de l'assistenta social Isabel Mateo 
Vicente i de l’Ajuntament de la Vila 
d’Agres, van iniciar el procés per a 
construir el que és hui l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes d’Agres.

Diu el Llibre d’Actes de la nostra 
associació, que el vint de gener de 
1993, es van reunir un “nutrido” 
grup de jubilats i pensionistes 
(superaven les tres quartes parts 
dels afiliats) per a “reorganizar y 
proceder a la renovación de la Junta 
de Gobierno” (ha d’haver existit 
una junta provisional anterior a la 
nombrada en aquesta assemblea).

En esta primera assemblea, celebrada 
en la Casa Abadia i presidida per 
Isabel Mateo Vicente i Ramon 
Revert Revert (en representació de 
l’Ajuntament d’Agres) es van llegir 
els Estatuts que van ser aprovats 
per unanimitat. També es va elegir 
la Junta de Govern, que també va 
ser aprovada per unanimitat, i va 
quedar formada per:
Salvador Ferri Sanchis (President), 
Rafael Francés Reig (Vicepresident), 
Gabriel Pons Revert (Secretari), 
Hermeregildo Barberá Pascual 
(Vicesecretari), Vicente Ballester 
Quilis (Tresorer), Maria Miró Bodí 
(Vicetresorera), Emilio Tecles 

Pascual, Rafael Tecles Cots i Emilia 
Cots Valor (Vocals).

A les set de la vesprada i després 
de tres hores d’assemblea es va 
clausurar la mateixa.
Les següents assemblees es van 
seguir celebrant en el despatx de 
l’asistenta social i en la Casa Abadia. 
La primera celebrada en el nostre 
local va ser el 19 de març de 1995.

Aquests són els nostres inicis pel 
que hem pogut saber gràcies als 
nostres arxius.
El nostre més sincer agraïment als 
nostres fundadors.
En l’actualitat som més de 100 
associats i seguim treballant per 
dur a terme la finalitat d’aquesta 
associació, que no és una altra que 
fer millor la vida dels nostres majors 
i del nostre poble.

ELS INICIS DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
Jubilats i Pensionistes d'Agres

Associació de Jubilats i Pensionistes d’Agres
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Jota de morir
Marala

La meva gent
La Pegatina i

Els Amics de les Arts

Vitamines
Kharnassein

Ni llum ni lluna
Julieta

Per tu
Colomet

Amb tu
Oceäns

L'última nit d'estiu
Massaviu

Aquests segons
Llars

amb Ven'nus

La pluja tropical
Buhos

RECOMANACIONS MUSICALS
ÀLBUMS

SENZILLS
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Del que sobra es fa la festa

UMA. La meua banda, la nostra 
banda, la banda de mon pare, 
sempre hi havien excuses per anar 
a tocar amb la seua banda, el primer 
era el primer.

Wardo, com tots l’anomenaven, era 
l’home més feliç del món amb el 
saxo baix del braç i tocant de poble 
en poble, això era allò que li donava 
vida.

Recorde quan jo era xicotet que 
tots els divendres en casa, mitja 
horeta abans de l’assaig, es posava 
a tocar i a calfar l’instrument. 
Quins records. També quan el meu 
germà i jo agafàvem mon pare de 
les butxaques i anàvem a fer tots 
els passacarrers de festes d’Agres. 
És una llàstima que no puga estar 
encara amb nosaltres, sempre 
estava rient-se, contant batalletes, 
peleant amb els jóvens de la Banda 
constructivament per a fer una 
Banda millor.

Tinc un altre record que pareixia 
ser obligat en ma casa. Quan venien 
festes de Nadal, agafàvem els dos 
el saxo i, a dues veus, tocàvem 
nadaletes i el meu germà ens 
acompanyava amb el tabalet.
Són ja quasi quatre anys sense ell i 

pareix que el tinguem en la banda 
encara, no hi ha festes que algun 
músic no nomene a Wardo. Jo, 
musicalment, he aprés molt d’ell, 
però com a persona també. Papà, 
allà on estigues, de segur que no et 
falta la música ni els boleros.

Em van comentar que si podia fer 
aquest escrit i com no, no podia 
defraudar-te, de segur que quan ho 
lliges t’emociones igual que jo en 
aquests moments.

Sempre et tindrem al nostre record.

UNIÓ MUSICAL D'AGRES
La música i l'essència dels nostres músics

Edu Santamaria



No és més feliç qui més té, sinò qui menys necessita

Soc d’Ontinyent, o era. Bé, soc 
d’Ontinyent però visc a Agres. 

I així és des del 2015, hui fa 7 anys. 

Vivíem a Santa Coloma de 
Gramenet, extraradi de Barcelona, 
després d’haver estat 10 anys vivint 
a València. I d’allí, directes a Agres. 
Per què? Perquè necessitàvem 
respirar. Respirar aire pur amb olor 
a natura, necessitàvem escoltar els 
cants dels ocells al matí i el silenci 
de la nit. Necessitàvem veure les 
estreles i recordar que han estat 
allí sempre. I necessitàvem sentir 
que les voltes al rellotge passaven 
menys de pressa, amb més calma. 
Perquè ací, a Agres, tens la sensació 
de viure més temps. 

Em dedique al món de l'educació i, 
aquesta vida “trotamundista” de 
l'interinatge, m'ha fet conéixer una 
gran diversitat de xiquets i xiquetes 
i poder parlar amb propietat quan 
dic que Naturals no s’aprèn als 
llibres que “ens venen les editorials”. 
Naturals s’aprén en contacte amb 
la natura, tan necessària per al 
desenvolupament cognitiu de 
tothom, però més encara, dels 
nostres menuts. I malauradament, 
tret de famílies conscients que si 

han invertit temps amb els fills i 
filles per fer-los aquest regal, hi ha 
d'altres que potser creuen que el 
millor per als seus fills i filles és, 
que a banda de l'escola, després 
hagen de tenir totes les vesprades 
repartides entre bàsquet, anglés, 
futbol, pintura, dansa i música, i ja 
després arribem a casa, sopem i a 
dormir, i demà de nou repetim. 

I sempre he preguntat a les famílies 
a les entrevistes: i el parc? I els 
passejos en família? I les excursions? 
I la NATURA?

Ja a l'any 2005 el periodista 
estadounidenc Richard Louv, va 
publicar el llibre “Last Child in the 

POBLE O CIUTAT
El per què de viure a Agres
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Woods” (L'últim xiquet al bosc), en el que relata 
com els éssers humans, especialment els xiquets i 
xiquetes, passen cada vegada menys temps a l'aire 
lliure, i de les seues investigacions va concloure 
que estar allunyats de la natura perjudica la salut 
física i mental. A aquest fet se l'ha conegut com 
"Trastorn per dèficit de naturalesa" que no és 
un terme mèdic, però hi han dades preocupants 
que demostren els efectes negatius que genera 
aquesta desconnexió.  

He notat molta diferència sempre pel que fa a 
coneixements i vivències entre els xiquets de 
poble i els de ciutat. Recorde una vegada, quan feia 
intervencions a domicili a la ciutat de València, 
que treballant les parts de la flor a Naturals, la 
xiqueta sabia identificar-les perfectament a una 
imatge del llibre, i se’m va ocórrer eixir d'excursió 
al parc per veure quines flors trobàvem. Sorpresa 
la meua quan, amb la flor a la mà, dubtava del que 
feia mitja hora a una imatge havia sabut discernir 
a la perfecció. Em va fer pensar i molt.

Em va fer pensar en quan jo era menuda, que vivia 
a Ontinyent, quan encara era poble, quan encara 
jugàvem al carrer i tornàvem a casa perquè des del 
balcó ens avisaven que era hora de tornar o perquè 
ja s'estava fent de nit. Quan no necessitàvem 
tants elements materials per a divertir-nos; quan 
qualsevol cosa que trobàvem entre els bancals 
o que ens passava era tota una aventura. Quan 
la imaginació era la nostra millor ferramenta. 

Quina sensació de llibertat, independència, 
responsabilitat!!

Aquest canvi substancial en el desenvolupament 
de la imaginació és, en gran part, (i hi han estudis 
que ho demostren) a causa de l'aparició de les noves 
tecnologies. Eixa sobrestimulació que produeixen, 
que no deixen lloc a l'avorriment, és precisament 
el que impedeix florir les ments creatives, però 
aquest és un tema que ben bé podria destinar-se 
a altre escrit.

Al que em refereisc en aquestes línies que escric 
ara, és a la diferència entre criar-nos al poble o a 
la ciutat. 

Com bé sabreu, a Ontinyent, qui més qui menys, té 
caseta. Doncs clar, jo també en tenia. Jo, i els mes 
avis, i els meus tios, que a més a més tenien gallines 
i conills (no he provat paelles més bones que eixes), 
que tenien porcs i tots els desembres la família ens 
reuníem per fer la matança i abastir-nos tot l'any 
de carn i embotit (ahí vaig aprendre les funcions 
de les jerarquies ja que en funció de l'edat cadascú 
tenia una tasca i una responsabilitat!). Quin treball 
més ben coordinat de veritat!!! Que teníem olives 
i sucàvem el pa amb orgull, que fèiem la verema i 
també bevíem el nostre propi vi, etc.

Però els nostres majors ens van deixant. Les 
generacions que s'esdevenen tenen altres 
interessos i tot allò que un dia ens va fer feliços 
comença a desvanèixer... 

Ontinyent ja no és tan poble, Ontinyent ja és més 
ciutat. 
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Sempre he tingut gran estima cap a Agres, ja que 
tots els setembres era costum per nosaltres fer la 
romeria i pujar al Convent. He de reconéixer que, 
quan estava a la part de baix i mirava cap amunt, 
m'entrava un marejol de pensar encara el que em 
quedava, que em prometia no tornar mai més.

Però arribava i mirava amb perspectiva tot el 
que havia recorregut, respirava "aire amb olor 
a natura", escoltava el cant dels ocells, veia eixa 
verdor que caracteritza a la Serra Mariola, i em 
deia amb orgull: l'any que ve tornaré... 

I mira, la vida! Vaig conèixer al meu company de 
vida, i tant que he tornat! He tornat per a quedar-
me. 

Sí. Podríem haver pres moltes decisions, però 
viure a Barcelona va ser el que ens va despertar la 
necessitat de parar, retrobar-nos, fer vista enrere 
i recordar com de feliç era de menuda vivint a un 
poble, a una escola on ens coneixíem totes, on 

eixies al carrer i els veïns ens saludàvem, on totes 
cuidàvem de totes,  on hi havia "tribu".  Tenia clar 
que volia això per als meus fills i filles (per sort, 
la meua parella també ho compartia amb mi). I 
Agres ens ho va donar. 

Caliu, germanor, pau, respirar aire pur amb olor 
a natura, tornar a escoltar els cants dels ocells 
al matí i el silenci de la nit. Retrobar-nos amb 
les estreles i recordar que ací han estat sempre. 
I sí, comprovar que a Agres les voltes al rellotge 
passen amb més calma. 

Soc d'Ontinyent (perquè les arrels mai s'han de 
perdre) però em senc afortunada  en dir que també 
soc d'Agres.

Gràcies per donar-li a Riu part del que vaig ser jo.

Maria Mollà
fotografies cedides per Maria Mollà
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Qui no s'arrisca no pisca

Una templada vesprada d’octubre, 
des del Mas del Roget, vam 
descobrir la calidesa de la llum de 
la tardor a la valleta d’Agres. Ens 
vàrem enamorar. No és que no 
coneguerem Agres, perquè de joves 
hem eixit molt a la Serra, i com a 
caragolets que som, amb el tren 
des d’Alcoi veníem fins a Agres i 
serra amunt, per a tornar fins a 
casa passejant per la Mariola. Les 
vistes de la valleta des del refugi del 
Montcabrer són espectaculars, però 
mirar la Serra de Mariola des de la 
solana, no té preu. 
Continuant camí, ens creuarem amb 
un home en un bancal de pomeres, 
Ramiro: 
-Coneix vostè alguna casa en venda 
per la vall? 
-Eixa d’ací darrere es ven .
Girarem el cap, però no veiem res. 
-Sí home, al final del camí. 

A uns 100mts apareguè el Xalet 
dels Albors, amagat entre arbres 
asilvestrats... 
Dos anys vàrem passar buscant 
masos per la contornada i per fi 
apareixia la primera possibilitat 
seriosa de portar endavant el nostre 
projecte de faena, d’empresa, de 
vida. 

I dresprés de quatre anys picant, “el 
31 de desembre de 1999” (últim dia 
del segle passat) obrirem les portes 
de la granja escola Riera d’Agres. 
Un somni que s’havia convertit en 
realitat. 

Vint anys hem estat compartint 
amb la gent que ens visitava aquest 
paradís. Durant tots aquestos 
anys hem gaudit de nombroses 
experiències, intenses, precioses, 
esgotadores... Vint anys que ens 
han permés conéixer molt bona 
gent. Des de l’inici amb Cristòbal, 
que ens va ajudar a arrancar; Ginés 
i Mila, als qui ploràvem les nostres 
dificultats; Filasa, que ens feia  
visites amb el seu ramat i a més a 
més ens va empeltar els ametlers; 
Benjamin, que ens contava històries 
del passat; Antonio i Bruno, que 
sempre han estat ací assesorant-
nos amb els animals; i molta més 
gent, impossible dir-los tots, que al 
llarg d’aquestos anys ens han deixat 
una petjada.
 
El nostre projecte de granja 
escola s’ha basat en la recuperació 
de l’estil de vida del món rural. 
L’horta, els animals, l'elaboració de 
menjars tradicionals i les plantes 
aromátiques i medicinals han 

RIERA D'AGRES
Alberg rural del poble d'Agres
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sigut el pilar de la nostra tasca, així com els jocs 
i l’artesania. La nostra benvolguda burreta, “la 
Canella” és coneguda a tot arreu. 

Estem contents i satisfets del FESTIVAL DE LA 
PARAULA, dels CAMPAMENTS D’ESTIU, de les 
excursions per la Mariola i per la vall, de les visites 
escolars... La llista de persones que han treballat 
amb nosaltres a la granja és infinita: Vanessa, 
Carol, Clara, Laura, Pilareta, Paolo, Marta, Inés, 
Alicia, Rut... per anomenar a la gent de la vall que 
amb el seu coneixement del territori i amor per la 
terra ens ha aportat un plus. 

La família de la Riera és molt gran... Fins i tot 
nosaltres hem format una família pròpia i això ens 
ha permés compartir també molts moments amb 
l’escola d’Agres. Rodolfo i la bibliobici ens van fer 
una visita preciosa que varem gaudir junt a tot el 
CRA. 

En fi, per continuar i no posar-nos melancòlics, 
el març de 2020 ens va aturar a tots i totes. No 
ho podiem creure. Després “d'any i mig” tancats, 
i amb molt de temps per pensar com rependre la 
tasca de nou, ens adonàrem que era moment de 
tancar una porta per obrir-ne una altra. Baix la 
premisa  que un problema pot ser una oportunitat 
hem començat un nou projecte. UN PAS ENRERE 
SEMPRE PER AGAFAR IMPULS. Així que La Riera 
d’Agres ara es un alberg rural, un allotjament 
tranquil, lluminós, agradable, amb habitacions 
familiars, on els hostes poden fer ús de la cuina 
totalment equipada i gaudir de la quantitat 
d’oferta de rutes, visites guiades que s’organitzen 
als pobles que ens envolten o de l’espai exterior que 
tenim ací, a La Riera, amb unes vistes privilegiades 
de la Mariola...
 
Reunions de grans famílies que ja no tenen on 
ajuntar-se, grups d’esportistes que realitzen 
la seua pretemporada, grups de senderistes, 
ciclistes, retirs de ioga, associacions culturals... 
tenen en La Riera el seu punt de trobada. 

Poc a poc, hem anat i contínuem acondicionant 
l’espai per oferir un turisme responsable i 
respetuós. Caminem cap a la sostenibilitat: 
instal·lació de plaques solars, calefacció biomassa, 
reciclatge de residus... 

Sí, sí, nosaltres som d’eixos que pensem que és 
important fer el que estiga al nostre abast, i què 
mitjançant accions responsables es puga arribar 
a tindre una transformació completa i reeixida del 

model turístic totalment contrari al consumisme 
en el qual estem submergits des de les últimes 
dècades. 

Sí, sí, pensem que un turisme responsable 
deriva en benefici per a la comunitat local, 
fomenta el respecte a la seua cultura i les seues 
tradicions. Això evita conflictes entre el turisme 
i la ciutadania, a més d'impulsar l'economia de 
proximitat o comerç local. 

Sí, sí, fomentem un turisme que genere beneficis 
socials i beneficis ecològics sobre flora, fauna i els 
ecosistemes.
 
Sí, sí, un turisme que pose en valor les zones rurals 
i que promoga una major conscienciació social 
respecte la seua conservació i cura. 

Sí, sí, per a nosaltres no és una moda, ha sigut des 
de fa molts anys un estil de vida, que hem aprés 
ací a Agres, al llarg del anys. 

Agraïts d'Agres
Carles i Sari

fotografies cedides per Sari
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COMERÇOS DEL PASSAT - ANY 1945
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CARRERS ANY 1945 - ANY 2022

C/ SANJURJO - PLACETA VIL·LANA 
C/ VICTOR PRADERA - C/ MONTCABRER

C/ GENERALÍSIMO - C/ MAJOR
C/ MARTIRES DE LA TRADICIÓN - C/ L'ESGLÉSIA
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Des de tota la vida, els nostres 
avantpassats que treballaven els 
bancals ens han inculcat que veure 
un bancal llaurat és perquè està 
treballat i, per altra banda, veure 
un bancal que no està llaurat, 
amb els marges per “pelar’’ i entre 
les files d’olivera o fruites trobar 
gran quantitat de blecs, llicsons o 
camarojes, és símptoma que és un 
bancal erm o no treballat.

Recorde al meu avi quan anàvem al 
seu bancal, de veure altres bancals 
de camí al seu, i dir-me ell: -Aquesta 
gent són uns ''deixats'', tenen tot el 
bancal ''brut'' de brossa. O també, 
anar caçant de menut amb mon pare 
per la solana, matar ell una perdiu i 
dir-me: -Ves i plega eixa perdiu que 
ha caigut als bancals erms de dalt 
dels treballats.

Però en realitat eixos bancals 
estaven bruts/erms o els propietaris 
dels bancals ja pensaven en els 
beneficis d'una coberta vegetal al 
camp? En la meua opinió, no crec 
que fora així, però seria curiós que 
en aquells temps algú pensara 
d'aquella manera, ja que la línia 
general del pensament agrícola 
global no anava per ahí.

Totes aquestes coses, ens han fet 
pensar a les següents generacions 
que un bancal treballat és aquell 

que no disposa d'una planta en tot 
el bancal, només que aquelles de les 
que traem una rendibilitat directa, i 
que els bancals i els marges havien 
d'estar pelats i ben ''nets''.

És posible que no fora un 
mal  costum llaurar, però crec que 
bo tampoc era si es feia en excés. A 
les nostres terres sempre s’ha fet, 
en primer  lloc,  perquè  majoritàri
ament estem  treballant  terrenys 
de secà al poble d’Agres,   i  el 
secà necessita moviments de terres 
per a captar millor  l'aigua  (primer 
problema, per l'ús excessiu 
d’herbicides), ja que al no  haver-
hi plantes adventícies als bancals 
ni arrels que trencaren el 
terreny, si no llauraven, en ploure 
l'aigua  s'esgolava  per damunt del 
terreny i es perdia per escorrentia o 
també per infiltració a causa de les 
grans grietes formades al terreny 
després de fortes pluges.

Per altra  banda, als bancals de 
sembradura i hortalisses, pot ser 
un avantatge llaurar per fer falses 
sembres i eliminar part de les 
llavors que germinen en eixa falsa 
sembra. Després sembraríem el 
cultiu d’interés.

Però en la majoria dels casos, la 
realitat  està  molt  més  lluny  de 
tot  açò, ja que en llaurar en excés 

MALES HERBES O MALS COSTUMS?
Els beneficis d'una coberta vegetal al camp

ÉS UNA MALA HERBA
Ser una mala persona
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deixem de banda els avantatges d’una coberta 
vegetal espontània que en só molts, com es protegir 
el sòl contra l’erosió, millorar la infiltració de 
l’aigua en ploure, reduir les perdudes d’aigua per 
escorrentia, augmentar la biodiversitat de l’entorn, 
millorar el contingut en matèria orgànica del sòl i, 
per últim, les cobertes vegetals als nostres camps 
produeixen oxigen i capten diòxid de carboni així 
com també ho fan les plantes cultivades.

Són molts els beneficis que podem trobar si no 
llaurem i fomentem cobertes vegetals entre línies 
de cultius o marges, però el que sí que està clar és 
que amb un únic cultiu al camp, amb tot els marges 
ben pelats i amb cap herba al sòl (d’aquelles que 
sempre hem considerat com a roines), les plagues, 
quan arriben, ‘’es fregen les mans’’, ja que amb la 
baixa biodiversitat existent, es redueix moltissím 
la probabilitat que existeixca una població 
d’enemics naturals pels voltants que puga arribar 
a temps per paliar els possibles danys que podria 
causar qualsevol plaga.

A banda de no llaurar, si volem tindre una coberta 
vegetal ben cuidada i que no competisca amb 
el nostre cultiu, haurem de fer diverses segues 
(triturador/desbrossadora) per poder triturar les 
restes de la poda, per fer rebrotins a l’agost o per 
dur a terme feines com fer les olives a l’hivern i 
tindre el terreny al descobert per poder escampar 
bé les mantes.

És cert que tenint els bancals ‘’nets’’ es redueix 
molt el risc de la prolongació d’incendis forestals 
en arribar a un terreny agrícola, pero s’ha de dir 
que una coberta vegetal en les nostres condicions 
(terreny de secà, en passar la primavera mor 
i aleshores, o abans d’aquest moment, s’ha de 
triturar l’herba i, d’aquesta manera, reduïm el risc 
de propagació d’incendis però, a més, incorporem 
un adob verd que es transformarà en matèria 
orgànica i enriquirà cada volta més els nostres 
sòls.

També és cert que, en el cas de les oliveres, solen 
tindre moltes arrels superficials prop de les soques 
i quan passem un cultivador o un retovato en 
excés estem trencant aquestes arrels superficials 
contínuament. En molts estudis s’indica que 
es pot potenciar l’alternància de collites, molt 
acusada en alguna de les varietats autòctones 
del terme d’Agres i voltants, com és l’olivera del 
cultivar Afafarenca (bibliografia).

Una coberta vegetal enmig de les files d’olivera 
no vol dir deixar els bancals sense treballar, vol 
dir, fer les mateixes feines que s’han fet sempre 
evitant l'ús excessiu del llaurat i potenciant l'ús 
del triturat de la coberta vegetal en els moments 
idonis, reduint al màxim l'ús d’herbicides i evitant 
els adobs químics nitrogenats. 
En conclusió, l’excés de llaurar el terreny ha 
dut conseqüències dolentes a llarg termini. 
El fet d'abusar dels adobs químics ha fet que 
s’empobrisquen els sòls dels nostres bancals 
de manera que s’han fet dependents d’aquestes 
accions sistemàtiques i habituals per dur a terme 
un cultiu. Hem de veure les males herbes com una 
ajuda, no com un estorb. Aprenguem a utilitzar-
les.
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Gaspar Beneito Bodí
Enginyer Agrònom

foto cedida per Gaspar Beneito
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COCA DE CARLOTA
Recepta de Teresa Tomás Olcina 

Quan no hi ha pa bona és la coca

INGREDIENTS
6 OUS

3/4 D'UN GOT D'OLI DE GIRASOL

1 GOT DE SUCRE

2 GOTS DE FARINA

1 SOBRE DE RENT ROYAL

1 LLIMA RATLLADA

5 CARLOTES

PEPITES DE XOCOLATA (decoració)

SUCRE AMB CANYELLA (decoració)

Per començar, separem els rovells 
de la clara per poder posar les clares 
a punt de neu. 

Quan les tinguem anem afegint-hi 
el sucre, a poc a poc i remenant. 

Seguidament, afegirem els rovells 
i batrem fins que tinga un color 
groguet. Quan la massa tinga 
aquest color, continuarem afegint 
la carlota a més de la ratlladura de 
llima i també hi posarem la farina 
amb el sobre Royal .
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fotografies cedides per Marina Sempere

Per últim, afegirem l’oli i ho mesclarem fins que 
tinguem una mescla homogènia.

Una vegada estiga tot, ho col·locarem a una 
llanda de coca de tota la vida i la forrarem amb el 
paper de forn perquè no es quede apegada.  Quan 
tinguem la llanda preparada, hi afegirem la massa 

i la decorarem amb pepites de xocolate, sucre 
i canella (la decoració és opcional i a gust de la 
persona que ho fa). 

Per finalitzar, ho introduirem al forn de 40 a 45 
minuts a 180ºC.  Als 35 minuts la observarem i la 
punxarem amb una agulla de calça o amb alguna 
forqueta per observar si per dins està cuita o no..

I en estar cuita i haver deixat que es gele, ja podem 
partir-la en troços i menjar-se-la de bona gana.

A gaudir-la!
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COLÒNIES FELINES A AGRES
Cuidem dels gats abandonats del poble

Qui té un gat amb ell combat

El meu nom és Isabel Esteve, la 
meua famÍlia és d’Agres i jo em 
considere d’este poble en el que he 
viscut  entre el 1999 i el 2008, i al 
que vinc  tots els estius.

Des de fa molts anys m’he dedicat, 
quan he estat ací, a donar de menjar 
als gats abandonats que es poden 
veure en algunes parts del poble. 
He procurat fer-ho sempre amb 
discreció però mai m’he amagat  
perquè sempre he estat ben segura 
de que era una activitat legal, 
civilitzada i respectuosa que no 
podia molestar ningú. He hagut 
de patir, no obstant això, moltes 
impertinències de grans i menuts, 
tant de paraula com de fet. Però, 
naturalment, he continuant fent-ho.

En juliol de 1994 es va aprovar 
a la Comunitat Valenciana una 
“Llei de Protecció als animals de 
companyia”. En el Títol I, Article 4, 
deia “Es prohibeix el sacrifici dels 
animals sense necessitat ni causa 
justificada així com maltractar-los, 
ABANDONAR-LOS i no donar-los 
l'alimentació necessària” i en el 
Títol VII, Article 25, considerava 
“Infraccions molt greus: el sacrifici 
d’animals de companyia sense 
necessitat ni causa justificada, 
així com els maltractaments i 

agressions físiques i psíquiques i 
l’ABANDONAMENT dels animals 
domèstics”. I encara deia més: “La 
imposició de sancions per aquestes 
infraccions és responsabilitat 
exclusiva de les autoritats 
municipals.”  

Preguntem-se quants animals 
s’han abandonat i s’han maltractat 
des de 1994 al 2022  als pobles de 
la Comunitat Valenciana i quantes 
sancions han posat per estos 
motius els successius ajuntaments 
valencians… Cap, ni una. Indiferència 
i ignorància davant del tema del 
benestar animal per part de les 
autoritats i dels ciutadans. 

Cal recordar, per avergonyir-nos, 
que Espanya és l’Estat amb més 
abandonaments d’animals de tot 
Europa.  258.300 abandonaments 
en l’any 2020, segons dades de 
refugis i protectores recollits 
en 2021 per la Fundació Affinit. 
Segon les últimes dades que he 
trobat (www.niusdiario.es, del 4 
de octubre d’enguany),la situació 
de les protectores  és “crítica” amb 
més de 400.000 animals acollits, 
una taxa de 871 abandonaments, 
sobre tot de gats i gossos, al dia. En 
realitat en són molts més perquè la 
major part dels abandonaments no 
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són controlats per protectores ni apareixen en 
estadístiques. Per exemple, mai apareixeran en 
cap estadística els dos cadellets abandonats  que 
jo vaig haver d’arreplegar, sans i bonics, al carreró 
Sant Joan d’este poble a finals de juliol perquè no 
es moriren de fam. A Bombonet i Karamel ningú 
els ha contat.

Mentrestant, el 22 de juliol de 2022, s’aprovà 
una Llei Estatal de Protecció als animals que 
diu clarament en el Capítol IX, article 52 : “Los 
responsables de las colonias felinas de un 
municipio son sus Ayuntamientos.” 

En els últims anys alguns veïns del poble i  persones 
nouvingudes amb interés i  sensibilitat respecte 
als animals abandonats s´han anat sumant al 
grup de protectors del gats dels carrers d’Agres. 
Els temps canvien: canvien les lleis, cavien els 
costums i els comportaments dels ciutadans.

Per ajudar als necessaris canvis les persones 
preocupades pel tema portem més d’un any 
dirigint-se al nostre Ajuntament amb tres 
escrits. El primer de finals d’octubre del l’any 
passat i després, successivament, l’1 d’abril i el 
22 d’agost d’enguany. En el tres documents i en 
alguns encontres més o menys informals amb  
l’Alcalde i Maria, la tinent d’alcalde, els hem 
informat reiteradament d’allò que ens sembla més 
important saber i fer per evitar els gats abandonats 
pel carrers i per organizar unes colònies de les 
quals el poble poguera sentir-se’n orgullós. I 
naturalment els hem oferit reiteradament la 
nostra desinteresada ajuda.

Realment, si els ajuntaments posen interés i hi ha 
voluntaris que ajuden, no és gens complicat tractar 
els animals abandonats de manera civilitzada. 
De fet, ja s’està fent des de fa desenis a grans 
ciutats com Roma “la ciutat dels gats”, des de fa 
anys a València i, sense anar tan lluny, als pobles 
del nostre voltant com Ontinyent, Cocentaina, 
Bocairent, Muro,  Alfafara i Gaianes entre d’altres.
Únicament són necessàries dues coses, que són les 
que reiteradament hem proposat a l’Ajuntament 
perquè la seua participació és imprescindible. I 
amb la nova llei estatal, a més, obligatòria per llei.

La primera de les nostres propostes és aplicar 
l’anomenat Plan CER  que vol dir “Captura, 
Esterilització i Retorn a seua colònia dels gats 
abandonats”. El Plan CER és l’únic mètode científic 
i efectiu per evitar els naixements indesitjats i els 

abandonaments que se’n deriven. A més, hi ha 
una subvenció estatal perquè els Ajuntaments el 
pugen aplicar sense emprar diners del municipi.
La segona però indispensable proposta que hem 
fet reiteradament al Consistori és organitzar 
almenys una “colònia felina”, per recollir i protegir 
els gats del poble. A Agres no en són molts, 
almenys els que coneixem. Una “colonia felina” és 
un lloc preferentment públic, en algun cas cedit 
per un particular, tancat, controlat pels voluntaris, 
on els gats abandonats troben menjar, refugi i 
protecció contra les inclemències climatològiques 
i contra les possibles agressions d’altres animals 
i de persones incíviques. Sense disposar de estos  
llocs segurs el Plan CER no és totalment efectiu: 
qualsevol pot entendre que seria  malbaratr els 
diners públics esterilitzar felins que després 
moriran al carrer atropellats, agredits per gent 
cruel o per causa del clima -el clima hivernal de la 
Serra Mariola és molt dur per als gats abandonats, 
com demostra que l’any passat, a causa de les 
pluges i el fred,  moriren molts dels que cuidàvem 
l’estiu passat.

Per descomptat, en cadascun dels nostres escrits 
i  encontres personals ens hem oferit a col·laborar 
amb l’Ajuntament en tot i, fins i tot, a organizar 
xarrades dirigides a les escoles -fa temps vam 
parlar del tema amb les mestres-, i  a les persones 
del poble amb la finalitat d’oferir-los tota mena 
d’informacions i explicacions, d’escoltar tota clase 
d’opinions i d’eliminat tots el prejudicis existents 
sobre el tema.

La bona notícia és que l’Ajuntament ha demanat la 
subvenció per al Plan CER i li ha segut concedida. 
Però, i ara què? Malgrat els nostres oferiments de 
cooperar no en sabem res més, tot i que el termini 
per gastar la subvenció creiem que s’acaba a finals 
d’octubre. 
 
Nosaltres continuarem fent el que fem: alimentant 
i cuidant el gats que es veuen a l’entrada del poble 
i al Ribador. Però tenim moltes idees sobre com 
podríem “allotjar” el gats d’una posible futura 
colònia gatuna, com faríem les “casetes” perquè 
estigueren secs i calents -amb caixes, amb 
rajoles, amb contenidors, amb tubos...,-  com 
acondicionaríem el lloc que l’Ajuntament ens 
proporcionara,etc. I continuarem somiant.
Som pocs i esperem ser més:  ens faria molta il·lusió 
crear una Protectora dels gats d’Agres com existeix 
a Muro la protectora “Potes i Arrels”, a Cocentaina 
“Respectem-nos” o a Bocairent “Bekigats”. Però de 
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Isabel Esteve

moment i perquè això arribe, necessitem gent que 
ajude amb idees, treball,  pinso, pots de menjar 
blanet,  amb mantes i altres materials necessaris. 
Fins ara, tot, incloses les despeses veterinàries, 
les posem nosaltres. Seria també fantàstic que 
persones, empreses i organitzacions del poble 
defensaren i apadrinaren esta tasca. Seriem més, 
estaríem més respectats i ens farien més cas 
l’administració i les institucions.
  
Ens interessa el benestar dels animals, 
naturalment, però ens interessa més encara 
l’educació dels costums i la sensibilitat de les 
persones perquè creiem, com digué Gandhi, que 
“la cultura i el nivell moral d’un grup humà es 
poden jutjar per com tracta els seus animals.”
Agraïm moltíssim al Consell de redacció de 
L’Agresana la tasca que està fent i l’espai que 
ens ha donat per expresar-nos i als lectors el seu 
interés per llegir el nostre escrit.

fotografies cedides per Isabel Esteve
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EXERCITA’T
Passatemps per a exercitar la m ent

LES SET DIFERÈNCIES
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SUDOKU

LABERINT

Estàs perdut pel poble i vols anar a la Plaça? Troba el camí que t'hi portarà
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REINA DE FESTES
Les Reines de Festes dels pobles

Tots els dies no son diumenge

Sol dir-se que l'antecedent de les 
Reines de festes es troba en la 
Regina dels Jocs florals. Encara que 
els Jocs florals havien nascut en 
l'antiga Roma en honor de la deessa 
Flora, van ser els Jocs florals que 
se celebraven en la Corona d'Aragó 
durant l'Edat Mitjana els que alguns 
prohoms van voler fer renàixer en el 
segle XIX en les ciutats de Barcelona 
i València. És com un botó de mostra 
del moviment de la Renaixença, 
desitjós de retrobar el nostre 
esplendor medieval que mostren 
escrits com els dels incomparables 
Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, 
Joanot Martorell, etc. Ací eixos 
certàmens eren coneguts com 
Els Jocs Florals de la Ciutat i Regne 
de València. La Regina ocupava la 
Cadira d'Or i era triada alternant 
les tres províncies valencianes 
i per comarques. A la dona se li 
concedia la presidència honorífica 
amb el nom de Reina dels Jocs 
florals. Eixe costum es va introduir 
posteriorment en molts llocs en 
ocasió de les festes patronals i amb 
el nom de Reina de les festes. Era 
també una espècie de presidència 
honorífica que intentava seguir esta 
antiga tradició. Això no tenia cap 
relació amb ideologies polítiques, 
ni tampoc amb un plantejament 
de gènere, com si es volguera 
compensar la marginació de la 

dona enfront de l'home en la resta 
de les activitats i se li donara esta 
ocasió per a desagreujar-la. Són 
estes disquisicions les que en 
alguns pobles han portat la crisi a 
esta tradició, contribuint a la seua 
desaparició en alguns d'ells, mentre 
en molts altres la figura de la Reina 
continua gaudint de protagonisme 
en les festes patronals. Per a moltes 
xiques és un gran honor poder 
disfrutar d'eixe efímer regnat que 
les fa identificar-se més amb les 
tradicions del seu poble, al qual 
d'ara en avant se sentiran més 
vinculades. 

En l'actualitat la institució de la 
Reina de les festes és una tradició 
plenament vigent, com a exaltació 
de la dona acceptada en moltes 
festes, no sols d'altres terres arreu 
del món, sinó de tot el nostre 
territori, encara que amb distints 
noms com a Fallera Major a 
València, Bellea del Foc a Alacant, 
Reina de les festes de la Magdalena 
a Castelló. Són molts els pobles 
de la Comunitat Valenciana que 
mantenen esta tradició, no sols de la 
figura central o Reina de les festes 
sinó de les Dames que componen 
la seua Cort d'honor. Unes vegades 
l'exaltació de la dona en les festes 
va expressament lligada al gènere 
com en les favorites durant les 
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festes de moros i cristians, mentre que altres 
ocasions mostra total independència del mateix, 
com les capitanes que des de fa temps figuren ja al 
capdavant de moltes comparses en les dites festes.

Com a criteri general per a les festes de gran 
quantitat de pobles, en molts llocs es tria la reina 
i les seues dames entre les joves que complixen 
els seus 18 anys. En els pobles xicotets són dames 
totes les xiques de la quinta. Quan en són moltes, 
es fa una selecció amb diversitat de criteris. Moltes 
voltes, el criteri és la bellesa de les candidates. I 
amb eixe mateix criteri s'anomena entre elles una 
reina. Altres voltes se'ls demana un compromís 
major amb la festa, sent triada la que demostra 
més voluntat de comprometre's. En alguna ocasió, 
a falta d'altres criteris, es realitza un sorteig, tal 
com s'ha fet alguna vegada a Agres. El criteri 
bàsic de l'edat de 18 anys és tingut en compte en 
molts pobles, en ocasió de les seues festes, tant en 
les xiques com en els xics. Des de fa ja prou anys 
les xiques participen en funcions que al principi 
eren exercides només per xics, com és el cas del 
Pi de Quaranta Hores a Agres, mentre que els xics 
entren també en les desfilades que inicialment 
només protagonitzaven la reina de festes i les 
seues dames, al portar cada una un acompanyant 
masculí. La presència d'estos joves, tant xics 
com xiques, en les festes dels seus respectius 
pobles, no sol entendre's com una ocasió de lluir-
se, rebre honors i sentir-se afalagats pels seus 
conciutadans, sinó com una prova de la seua 
vinculació a la societat de què formen part i amb 
la que des d'eixe moment van a sentir-se més 
integrats i integrades. 
 
Les Reines de les festes patronals de la Vila 
d'Agres

El primer programa de festes de la Mare de Déu 
d'Agres que parla de la Reina de Festes és el de l'any 
1970. Va ser el dia 31 d'agost quan es va fer l'elecció, 
tal com consta en el programa: “A las 20 horas, un 
competente jurado, designado al efecto, procederá a 
la elección de la Reina de las fiestas 1970”. Eixe jurat 
el va formar la Junta de Festes composta per Juan 
Silvestre, Leonardo Francés, Vicenta Tecles i Juan 
Manuel Francés, amb l'assessorament del rector 
D. Vicente Camps, sent alcalde D. Francisco Bodí. 
El dia 6 de setembre va tindre lloc la “Proclamación 
de la Reina de Fiestas”. Eixe any va ser proclamada 
com a primera Reina de festes d'Agres Pepa Antolí 
Francés. Per tractar-se del primer any en què 
es menciona expressament la Reina de festes, 
reproduïm al peu de la lletra les línies que sobre 

la Reina de festes figuren en el programa eixe 
dia 6 de setembre: “Septiembre, día 6. Domingo, 
Proclamación Oficial de la Reina de Fiestas. A las 
21 h., desde el balcón del Ayuntamiento, el jurado 
da a conocer el nombre de la Reina. Seguidamente 
Paqui Beneyto, Reina dels Pastorets 69 impondrá 
por primera vez a la Reina de las fiestas la banda. 
La Reina inaugurará los festejos pronunciando un 
pregón. Mientras la Banda interpreta el himno dels 
Pastorets, la Reina de fiestas, acompañada de su 
Corte de honor, presidirá la tradicional Fiesta del 
Farol, con reparto de premios. A las 23 h., Homenaje a 
la Reina, con la actuación de un conjunto musical”. A 
partir d'eixe moment, la figura de la Reina de festes 
apareix presidint els actes festius restants. Així, el 
dia 7, després de la "emotiva Embajada del Pastor 
en la Plaza de España", "se trasladarán la Filà dels 
Pastorets, la Reina con su Corte y todo el vecindario 
al Santuario". Eixe mateix dia per la vesprada a 
les 20 h., igual que tots els anys, se celebraria la 
"Solemne Procesión General, ocupando lugares de 
honor la Reina y su Corte". El dia 8 era el dia de 
la Mare de Déu. Si al matí hi havia Processó al 
Santuari i Missa Solemne allí mateix, a la vesprada 
a les 18 h., tenia lloc una "variopinta y espectacular 
Cabalgata presidida por la Reina y su Corte". El dia 
9, dia d'Acció de Gràcies del Municipi, al matí es va 
celebrar una Missa Solemne i a la vesprada, a les 
18 h., es va fer una "Prueba Motorística, de dominio 
y habilidad del hombre sobre la máquina. La Reina 
de fiestas hará la entrega de trofeos". És com si la 
presència de la Reina donara més solemnitat als 
actes que presidia. 

A partir d'enguany quedava introduïda en les 
festes d'Agres la figura de la Reina de festes i de 
la seua Cort d'honor. En 1971 la Reina de festes 
seria Mª Consuelo Navarro, en 1972 Mª Pilar 
Beneito i en els següents anys ocuparien el càrrec 
successivament Sefa Llobell, Mª Angeles Abad, Mª 
Adoración Palmer, Tere Pascual, Juani Francés, 
Mª Carmen Cerdà, Sari Cots, Amèlia Pascual, 
Encarna Castelló, Carmen Belda, Tere Beneito, 
Ana Bodí, Amparo Cerdà, Gemma Ferri, Consuelo 
Francés, Inma Francés, Susana Cerdà, Mª Gloria 
Domínguez, Mayte Sempere i Soraya Calatayud. 
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fotografies cedides per Pepa Antolí, M Teresa Beneito i Quique Beneito

Els primers anys tant la Reina com les Dames de 
la seua Cort d'honor eren triades entre les xiques 
que complien els 18 anys. Al cap de poc de temps 
es va voler que participaren també les xiquetes, 
per la qual cosa junt amb la Reina juvenil, es 
va triar també una Reina infantil, amb la seua 
corresponent Cort d'honor, entre les xiquetes que 
eixe any complien els 7 anys. 

Any rere anys eren triades una Reina juvenil amb 
la seua Cort d'honor i una Reina infantil amb la 
seua respectiva Cort d'honor. No obstant això, 
l'any 1995 es va produir un parèntesi en l'elecció 
de Reina juvenil. Així es comprova en el Programa 
d'Actes d'eixe any, quan el dissabte 19 d'agost, a 
les 21 h. consta la "Coronación de Reina infantil y 
su Corte de honor y Celebración del 25 Aniversario de 
la existencia de Reinas de las fiestas patronales en 
Agres". És a dir, encara que Mónica Llopis va ser 
proclamada Reina infantil, en compte de triar una 
Reina juvenil, van voler commemorar les bodes de 
plata, en ocasió del 25 aniversari de l'elecció de la 
primera Reina juvenil, fent participar a totes les 
que havien sigut Reines juvenils al llarg dels 25 
anys. El programa de festes de 1995 dedica cinc 
pàgines a arreplegar les fotografies de les 25 
Reines juvenils que havien presidit les festes del 
quart de segle transcorregut. Eixe any 1995 van 
acudir elles en grup als actes més destacats de les 
festes patronals. 

L'any següent, 1996, es va tornar a la normalitat 
al proclamar com a Reina juvenil a Mª José Ortiz 
Pardo, així com en els anys successius a Carolina 
Silvestre, Mª Isabel Calatayud, Lirios Bodí, 
Estefanía Tecles, Clara Silvestre, Ana Beneyto i 
Lorena Francés, respectivament. L'excepció es 
va produir l'any 2005, quan no va es va fer cap 
proclamació de Reines de festes patronals, ni 
juvenil ni infantil. 

De nou l'any 2006 es va recuperar la tradició en 
la persona de Raquel Sevadilla, costum que va 
continuar en els anys següents figurant com a 
Reines Marisa Silvestre, Sarai Barberá, María 
García, Lorena Tudela, Yolanda Calatayud, Marta 
Belda, Irene Belda, Consuelo Francés, Mireia 
Tudela, María Segura, Lourdes Bernabeu, María 
Reig, Nerea Ruíz, Andrea Parra, Carla Chaqués i 
Núria Domínguez. 

Tant les Reines juvenils i Reines infantils, com 
les seues respectives dames i els xics que les 
acompanyen, saben que és un gran honor este 
protagonisme en les festes del seu poble, al mateix 
temps que un solemne compromís amb el veïnat, 
afirmant la seua vinculació amb les tradicions 
locals i una demostració del seu major arrelament 
i identificació amb la vila d'Agres. Enhorabona a 
totes elles i a tots ells. 

Rafael Reig Bodí
Cronista de La Vila d'Agres
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D’entre tots els territoris amb què compartim 
llengua i cultura, la Catalunya del Nord és, 
probablement, el més enigmàtic per a la resta 
del domini lingüístic. La porció del Principat de 
Catalunya que en va ser extirpada a mitjan segle 
xvii, i des d’aleshores sota el jou francés, és sens 
dubte un país llunyà, però és la frontera estatal 
que ens en separa allò que fa que la distància 
semble encara més insalvable. I, paradoxalment, 
les comarques del sud valencià tenen molt en 
comú amb la llesqueta enllà del barret pirinenc.

Una bona manera d’acurtar la distància i establir-
hi contacte són dos llibrets de dos autors 
d’allà dalt: Els invisibles, de Joan-Lluís Lluís 
(L’Avenç, 2020), i Un país de butxaca, de Joan-
Daniel Bezsonoff (Empúries, 2010). Considerats 
com les puntes de llança de la narrativa nord-
catalana, els dos escriptors tenen en comú haver 
nascut a Perpinyà el 1963. Ens ofereixen, així, 
sengles testimonis d’excepció de la descoberta 
de la catalanitat, un procés d’empoderament i 
dignificació de la llengua pròpia en un entorn 
frontalment hostil, com és l’Estat francés, 
molt més efectiu que l’espanyol en la croada 
lingüicida que tenen declarada contra tots els 
que no siguen els respectius idiomes nacionals. 

A la Catalunya del Nord el català no ha sigut mai 
llengua oficial des del 1700. La seua presència 
en l’àmbit públic és menys que testimonial: 
la retolació d’alguns carrers, una assignatura 
(opcional) a l’escola pública, l’estació local Ràdio 
Arrels, i para de comptar. El català septentrional 
havia gaudit d’una relativa bona salut i era 
majoritari a tots els pobles fins a la Segona 
Guerra Mundial, a partir de la qual s’establí un 
consens tàcit de deserció lingüística massiva. 
Soyez propes, parlez français (“sigueu nets, 
parleu francés”) era el lema de l’escola pública. 
Quasi res.

Nascuts tant sols una generació més tard de la 
guerra, Lluís i Bezsonoff hagueren de bregar 
per reapropiar-se d’una llengua que tothom 
els negava, els amagava o se’n fotia. Cadascú 
des del seu poble (el Voló, al Vallespir, en el cas 

de Lluís; Nils, al Rosselló, en el de Bezsonoff), i 
també des d’estils i sensibilitats ben diferents, 
ens brinden alguns moments durs, és cert —
les burles, l’esforç per dominar una llengua 
que assumiran com a eina d’expressió literària 
i la dificultat a l’hora de trobar referents 
propers—, però també estones de goig, com és 
la restitució personal d’una veu que, malgrat 
tindre-ho tot en contra, és dipositària d’una 
riquesa mil·lenària i “ens permet llegir el nostre 
paisatge, relligar-nos als nostres avantpassats, 
obrir-nos als catalans d’altres terres, a tots els 
pobles que comparteixen una llengua romànica” 
(Bezsonoff). En això consisteix, precisament, 
l’empoderament, en “la dignitat de fer allò que 
em semblava just” (Lluís).

Un país de butxaca i Els invisibles són dues 
invitacions a conéixer una miqueta més la França 
que parla valencià i a descobrir els motius que 
portaren dos dels millors escriptors catalans 
actuals a no resignar-se a la desaparició de la 
seua, de la nostra llengua.

MEMÒRIES LINGÜÍSTIQUES DE LA TRAMUNTANA
Ressenya literària

Paco Esteve
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de dilluns a dissabte
de 7:00 a 14:00
649 672 607
618 866 350 

dilluns: 9:00 a 12:00
dimecres, divendres i 
dissabte:
de 9:00h a 13:30h

els dissabtes
de matí fins les 14:00h
620 894 459 

dilluns, dimarts, dijous i 
divendres:
de 11:00h a 13:00h
dimecres: 18:00h a 20:00h

de dilluns a divendres
de 9:00h a 15:00h

diumenges: 9:00 a 13:00
610 269 319 

els dilluns
de matí fins les 14:00h

699 608 661

dissabte: 10:00h a 14:00h
diumenge: 10:00h a 14:00h

17:00h a 19:00h
604 406 928 

de dilluns a divendres:
09:30h a 13:30h
18:00h a 20:00h

dimarts de vesprada tancat
dissabte de 10:30h a 13:30h

671 34 23 93

650 04 03 48

965 51 00 17 966 28 80 50

96 551 04 5896 551 03 90 660 745 313

602 224 269




