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L’AGRESANA
tercera edició

Que no ens ho conten, contem-ho nosaltres

Arriba la tercera publicació de L’AGRESANA amb el mes d’agost. I en 
companyia d’açò venen moltes altres coses que ja coneixem però que hem 
trobat a faltar durant dos anys consecutius. S’ha dit molt, ja sabeu de què 
parlem: de tot eixe tropell que s’arma durant estes setmanes a la plaça de 
l’Assut i a tot el poble, que és mostra del que està preparant-se per a encarar 
les festes, com són activitats, concerts, actuacions culturals, actes centrals 

de les Festes a la Mare de Déu d’Agres i esdeveniments de tot tipus.

Les coses que es mouen a Agres poden paréixer xicotetes si es comparen 
amb el que es fa a pobles més grans o a ciutats, si parlem tant de l’afluència 
de persones que hi participem com de la rellevància que poden tindre a 
nivell general, que en este món tan globalitzat i que busca la immediatesa 
podria tendir a disminuir. No obstant això, si valorem la realitat del nostre 
poble, les coses que fem són molt grans. Seguir duent activitats a terme i 
seguir mantenint actives associacions i tradicions té una gran importància. 
I més si tenim en compte que tot el que fem naix a partir de nosaltres i per 

a nosaltres. D’això podem, si més no, sentir orgull.

Aquest número de L’AGRESANA ve seguint la pauta dels dos anteriors. Hem 
intentat donar veu a històries d’ara i d’abans que ens envolten i que, per 

unes coses o per unes altres, no coneixíem.
Volem donar les gràcies a totes les persones que heu col·laborat en esta 
edició (o en les pròximes, tots els escrits que hem arreplegat des de juny 
no han cabut en esta revista i apareixeran més endavant). Sense la vostra 
participació no tindria sentit la tasca de seguir fent L’AGRESANA. La 
satisfacció de veure com rebeu la revista i ens feu comentaris del que més 

vos agrada o el que més vos sorprén és el que ens mou.
Val a dir que esta volta no hem afegit la secció d’esdeveniments propers, en 
primer lloc, perquè en són molts, i en segon lloc, perquè els podreu trobar 

al programa de festes 2022.

Gaudiu de la tercera edició de la vostra revista i de les setmanes que venen, 
sense oblidar l’Agres de tot l’any. El poble ara lluïx, vivint les coses que tornen 

després dels anys d’espera. Aprofitem-ho, aprofitem estes vesprades. 

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

foto d'Elena Crobu



L’estanc abans era de ma mare, 
Trinidad Pascual, que es va morir 
el 27 de març de 1963. Va ser en 
eixe moment quan jo el vaig agafar. 
L’estanc estava en el carrer Sant 
Jaume número 12. On vivi Trini, 
baix en la cotxera, per ahí entràvem, 
el pis era planta baixa. Allí vivíem de 
lloguer. I jo, quan el vaig agarrar, el 
vaig obrir ací, en el carrer Ribador 
n. 8, que abans es deia Vicente 
Barberà. Fins a l’any 2000, que em 
vaig jubilar.

A pel tabac, a primeries, anava jo 
a Alacant, després, ja ho duien a 
Alcoi i hi anava jo. A Alcoi estava 
el Formatger (el pare de Vicente 
el Formatger, que és l’home de 
Maridelma) que hi anava a vendre 
formatge i em duia la saca. Més 
tard, al cap d’uns quants anys, ja 
m’ho duien ací.

Veníem tabac, paper de fumar, 
mistos i tot això. Les llepolies i 
semblants van vindre més tard. 
A l’hora del cine, de vendre les 
entrades, anava un home allí a 
vendre llepolies per als xiquets i 
xiquetes, i quan ell va dir que s’havia 
cansat, ho vaig agarrar jo.
Revistes, periòdics i tot també, 
potser des de sempre. Em van fer 

posar un aval de 100.000 pessetes 
per a poder vendre periòdics. 
Abans els homes fumaven tots i tots 
es rotllaven els cigarros, i veníem el 
tabac en uns paquetets i es rotllaven 
ells els cigarros.

Obríem tots els dies, de bon matí, 
i els diumenges només de matí. 
Fins que després vam començar a 
vendre gelats, que ja obríem també 
diumenge de vesprada, perquè qui 
venia a l’entrada del cine va dir que 
ell ja no volia vindre a vendre’n, i 
el que els duia em va dir “Venga’n 
vosté”. I quan més gelats es venien 
era el diumenge de vesprada. Quan 
l’auelo no tenia música estava algun 
moment, però quasi sempre jo.

En quan m’encantava, s’enduien 
tabac i no me’l pagaven. “Ai, és que 
no duc diners, demà te’l pague”. I 
després, si no ho demanava vinga 
les voltes, no me’l pagaven.

L'ESTANC
Conchita Reig Pascual, estanquera de l'any 1963 al 2000

Abans és l'obligació que la devoció
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El matxo i l’auelo passaven pel mig l’estanc. Tinc 
jo encara dalt una estora de pita o no sé de què 
perquè entrara el matxo i no s’esvarara.

És una feina molt sacrificada. De bon matí, si no 
tenia obert, tocaven la porta. I de nit, a voltes, 
quan ja m’havia gitat, encara tocaven a la porta, a 
les dotze de la nit. En alguna ocasió treia el cap al 
balcó: -“Què voleu?” -“És que volem un sello”. -“Un 
sello? La carta fins a demà no l’heu de tirar. Demà 
torneu, jo ara no baixe.” Sí, per qualsevol coseta 
venien i tocaven. Abans de les 8 del matí ja havies 
d’obrir. Venia el que duia els diaris matí del tot, un 
home que era molt bon home però venia a les set o 
set i mitja i ja estava tocant a la porta si no tenies 
obert. Jo de vegades em despertava i deia: “Mare 
de Déu, ja vindrà l’home dels diaris!” I escapada 
cap avall. Molt sacrificat, sí, perquè jo ho havia 
agafat i el que volia era vendre i guanyar diners.

Si m’agradava ser estanquera? Sí, sí. Com ho havia 
tingut tota la vida en ma casa… Jo tindria tres o 
quatre anys quan van matar a mon pare i li van 
donar l’estanc a ma mare. Tota la vida he vist 
l’estanc i això és una cosa normal per a mi.

Conchita Reig Pascual
fotografies cedides per Conchita Reig Pascual
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Juntar-se lo milloret de cada casa

Aquest és un projecte d’intercanvi 
dins del programa Erasmus +, on un 
grup de joves viatja uns quants dies 
a un país dins de la Unió Europea. 
Esta subvencionat per la UE, és a 
dir, que és una activitat gratuïta i a 
la vegada enriquidora amb la qual 
els joves aprenen diferents idiomes, 
cultures i sobretot es diverteixen.

En aquest intercanvi juvenil han 
participat 8 joves de la província 
d’Alacant i Valencia: Agres, 
Alcosser, Muro d’Alcoi i Bocairent. 
A més a més, estos tenen entre 
12 i 17 anys i coneixen estos tipus 
de projectes gràcies a l’Associació 
AMICS (www.amics.eu). D’altra 
banda, han participat 2 grups de 
6 joves de Letònia i Polònia, de la 
mateixa franja d’edat i han gaudit 
de l’experiència. Cada grup estava 

acompanyat per dos monitors amb 
experiència en treball internacional 
amb joves.

El diumenge 17 d'abril vam arribar 
amb tots els grups a l’hora de 
dinar i durant tot el dia ens vam 
dedicar a jocs de presentació. El dia 
següent les activitats eren en grups 
grans enfocades en  trencar el gel 
i el dimarts 19 ens vam centrar en 
activitats d’intel·ligència emocional 
i autoestima. El dimecres vam 
tractar els temes d’estereotips i de 
relacions tòxiques. El tema d’aquest 
projecte és l’apoderament del 
jovent d’àmbit rural i també la salut 
mental.

El dijous 21 vàrem anar a Peníscola, 
el poble veí d’Alcossebre, a visitar el 
castell i fer un Escape Town. Vàrem 
passar allí tot el dia i fou molt 
interessant. El divendres 22 vam 
aprofitar el dia per a conèixer els 
jocs tradicionals i els menjars dels 3 
països, per la vesprada vàrem pintar 

PROJECTE ERASMUS +
Coneixer persones, cultures, llengües, tradicions i aprendre
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unes samarretes blanques i les vàrem signar 
entre tots. Dissabte 23 vàrem treure conclusions i 
vàrem preparar els pròxims intercanvis (a Letònia 
en Juliol 2022 i a Polònia en Agost 2022).
Algunes de les raons que ens han fet vindre ací 
i que creem que compartim amb la majoria de 
les persones interessades en estos projectes es 
principalment obrir la nostra ment a conèixer 
diferents persones, tradicions cultures, llengües i 
així aprendre conjuntament.

Altres experiències enriquidores que s’emporten 
de fer projectes Erasmus+ és obrir-se mentalment 
per al futur, tindre més facilitat a l’hora d’anar a 
treballar o estudiar a l’estranger i poder integrar-
se amb gent d’altres cultures.

Eva, Julia, Maite, Lys, Saray, Oscar, Silvia, 
Altea, Aitana, Alba i Antonio.

fotografies cedides per Antonio Benaches Bodí



De contar-ho a passar-ho

Com va sorgir la idea de fer un grup de 
danses? 

L’any 1984 és celebrava a Agres el 5é 
Centenari de l’Aparició de la Mare 
de Déu.
En aquell moment, la gent del 
poble es reunia per organitzar la 
celebració i va sorgir el pensament 
de fer un grup de danses i recuperar 
els balls tradicionals que els nostres 
avantpassats ja ballaven. El rector 
del poble, Don Andrés Asensio, va 
tindre la iniciativa.

Hi havia alguna persona que vos 
poguera ensenyar els balls? 

Vàrem buscar una professora que 
ens poguera ajudar. Toya (la de 
sandoval) una xica que vivía en la 
Carrasca ens va recomanar a una 
xica d’Alcoi, Maria José Domènech.

On assajàveu ?

Al principi vam tindre moltes 
dificultats, ja que no teníem local 
on poder assajar. Vam començar 
a l’Abadia i al menjador dels frares 
del Convent, però tot açò suposava 
un gran esforç, sobretot pel fet de 
pujar al Convent. Més avant vam 
decidir assajar a la meua cotxera, 
assajàvem balls com: la Jota de 
Xixona, Gigantes i cabezudos, les 
Seguidilles de Mariola, la Dolores…

Quants dies assajàveu?

Realitzàvem dos assajos per 
setmana i això va fer que el grup 
anara consolidant-se a poc a poc. 

Què vau fer per subsistir 
econòmicament?

Quan ja portàvem un any al grup, 
ens vam haver de federar per poder 
assumir les despeses del grup, així 
com: la tela per a fer-se les faldes, 
mantons, pagar les classes, etc.
També vam pensar de fer un grup 
de socis perquè ens donaren suport, 
la seua presència era i és una 
motivació per al grup i el feia més 
gran si cap. A més ens ajudaven amb 
la quota anual.

GRUP DE DANSES D'AGRES
Entrevista a M Àngeles Reig Pascual, primera presidenta del grup
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Vam organitzar també un festival per a recollir 
diners per al centenari, en el qual va actuar Maria 
Ostiz i el grup de danses a la plaça de bous de 
Bocairent. Un altre moment que mai oblidarem és 
quan vam anar al Show de Monleón. 

Quan va ser la primera actuació del Grup de Danses? 

El 15 d’agost del 1984 vam fer la nostra primera 
actuació a Agres, a un escenari que es va muntar 
a la plaça del Convent, i per a amenitzar entre ball 
i ball i poder alenar un poc, els xiquets del poble 
també van participar fent una actuació. 
Quan vam acabar l’actuació al Convent, vam 
abaixar a la Plaça per ballar la Dansà d’Agres 
perquè la gent major que no podia pujar poguera 
gaudir de les danses. 

Va ser una experiència preciosa que mai oblidaré. 
És una alegria veure el grup com ha crescut, des 
d’ací vull fer una crida a la gent jove del poble 
perquè no deixen perdre les tradicions i el folklore 
del nostre poble, també vull donar un especial 
agraïment a totes les persones que sempre han 
col·laborat de manera desinteressada, al grup de 
dolçainers i tabaleters i la rondalla per fer que les 
coses siguen més fàcils i boniques. 

M Àngeles Reig Pascual
Primera presidenta del Grup de Danses d'Agres 

fotografies cedides per M Àngeles Reig Pascual
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La Comunitat de Regants és una associació fundada 
al juliol del 2010 per gent amb ganes de recuperar i 
mantenir el reg d’Agres, som una associació sense 
ànim de lucre formada aproximadament per uns 
80 comuners,  que està adscrita a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer.
El primers passos van ser molt costosos, 
arreplegant informació, documentació i 
testimonis referents al regadiu de les diferents 
partides del terme.  Va ser una inversió de molt 
de temps amb una única finalitat: recuperar la 
Comunitat de Regants després de molts anys sense 
funcionament per poder preservar i transmetre 
de generació en generació els drets que Agres té 
sobre l’ús de l’aigua.
Agres, poble de la serra Mariola, té molta 
riquesa amb l’aigua. Del nostre poble brollen 
més de 10 fonts contínuament que donen pas 
al magatzematge i drets de regadiu en moltes 
partides del poble.
Els nostres socis (comuners) són els propietaris i 
regants que aprofiten el drets del aigua del terme 
d’Agres. I nosaltres,  com a comunitat, vetlem 
per una distribució equitativa de l'aigua entre 
els diferents propietaris, i intentem romandre 
l’aprofitament hidràulic en unes condicions 
adequades al reg.
Junta darrere junta, la missió és la mateixa: 
intentar millorar el sistema de regadiu de cada 
partida del terme, per tal que el dret a l’aigua no 
es perda.
Des de l’inici de la pandèmia, la comunitat 
de Regants amb la ajuda i col·laboració de 
l’Ajuntament d’Agres ha dut a terme algunes 
millores com podem vore a la bassa de la Vil·la, 
amb la neteja de la bassa i els seus voltants, igual 
que la baixant que va des del Molí fins la bassa.
En l’any 2021, la Comunitat de Regants recolzada 
per l’Ajuntament d’Agres  també va dur a terme la 
reparació i adequació de la bassa del Trampano, 
donant-li mes seguretat i millorant el sistema de 
reg.
A més a més, la Comunitat de Regants ha reparat 
l’arqueta de la Font de Bonell, per tal de solucionar 
el seu embossament.  

Finalment, per a acomiadar-nos, volem dir-vos que 
si algú esta interessat en formar part d’aquesta 
Comunitat, per tal de mantenir i preservar per 
a les generacions futures l’ús i el dret de l’aigua, 
estarem encantats d’escoltar les vostres propostes.

Anar de festa en festa, com els dolçainers

“…A l’altraaa!!! TACATACACATACA 
TAN TAM TACATACATACA TACA 
TAM”. 

I així és com comença una tocaeta 
qualsevol de la Colla de Dolçaina i 
Percussió L’Enxancamallà d’Agres 
quan estem fent una cercavila pels 
carrers del nostre o d’un altre poble, 
que tant se val.

Tot començà fa una garberà d’anys, 
quan uns quants amics decidiren 
ajuntar-se i aprendre a, més que 
a tocar la dolçaina, traure-li un so 
harmònic i agradable mitjançant   
M. José, gran músic i primera 
mestra i posteriorment, amb Cato. 
Sempre han dit que la dolçaina és 
massa escandalosa, avorrida... però 
estes persones s’encabotaren en 
dur-li la contra a tota eixa gent.

Les primeres tocaes eren en l’àmbit 
de les festes de Sant Miquel ja que 
pràcticament tots n’eren festers, en 
un correfocs espectacular, en l’acte 
de la despertà de Sant Miquel, on 
per un esgotador recorregut per tot 
el poble, s’encarregaven d'omplir 
de música els carrers a la matinada 
del dia de la festa i, el que pareixia 
un caprici, va començar a prendre 
forma.

Sí, amics, és clar, en una taula del 
benvolgut i tristament  desaparegut 
Silbe Bar, ens ajuntàrem i decidírem 
normalitzar la situació de la Colla;

-I ara, què fem?

-Esmorzar. Juanitooo, vi, llimonà i 
cacaus i olives!
-Ara sí. 

I així va ser. Començàrem a buscar 
nom; Assacanats, Sangolejó... però la 
paraula màgica fou: Enxancamallats. 
Eixa, eixa va ser la que ens captivà. 
Ara ja hi érem. La Colla de dolçaina 
i percussió L’Enxancamallà d’Agres.

-Tenim repertori, tenim ganes i tenim 
il·lusió. Només falta una junta. 

-Això no és problema. Tots participem. 
Tots tenim veu i tots decidim.  

I així va ser. Començàrem per la 
roba. Brusa negra, mocador al coll i 
gorra per al hivern. Camisa de vetes, 
jupetí i faixa per als moments més 
importants, polo i “vaqueros” per 
als més lúdics. Que si pantaló negre, 
que si sabates, que si espardenyes...
Al remat, tot ho combinem com ens 
pareix i com decidim entre tots.

L'ENXANCAMALLÀ
Colla de dolçainers i tabaleters d'Agres
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-Bé, ja tenim contrata de l’Ajuntament. 

-Per on comencem?

I així va ser. Començàrem per acompanyar a 
les danses en totes les actuacions en les que 
necessitaven una bona companyia musical. I 
tocàvem el dia de La vinguda al Convent, després 
del Fanalet, amb els Cabots, als aplecs i allà on el 
Grup de Danses ens demana que anem. Sempre 
dispostos, això sí, no sempre tots, inclús algunes 
vegades dos o tres components , però sempre ahí.
I férem el primer concert. 

Què bo va ser. Paco Valor ens va dirigir. Més 
endavant, Hipòlit, Jaumet, Marcos Verdú... Grans 
mestres dels que hem aprés i millorat. També 
vingueren els intercanvis, amb altres colles...

- Podríem tocar en alguna Processó....estaria bé

I així va ser. I obrírem la Processó General al so 
de la Muixeranga d’Algemesí, any darrere any fins 
avui.

-Podríeu acompanyar al Pastor Gaspar...

-Fet! I després, en carcavila, acabarem ballant les 
danses a la plaça.

I així va ser. Inauguràrem un altre acte per a la 
colla, un acte dels més emotius.

I sí, l’acte més nombrós és l’esmorzar en ca Ramón 
al xalet de Pilareta, després de la despertà de Sant 
Miquel.

I sí. Quan amenitzem les Firetes, fem esmorzar 
general. Beneïda Pensió Mariola.

I sí. No he volgut fer d’açò una lliçó d’història, m’he 
estalviat d’una llarga llista de dates i, sobretot, de 
noms que no fa falta nomenar perquè, com he dit 
abans, tots som, tots decidim i tant se val, un any 
com un altre. Però crec que queda clar que la Colla 
és una de les agrupacions del poble que més soroll 
fa. Així és que continuarem fent-lo mentre a Agres 
es celebre alguna cosa. 

I sí. Pel Poble. Sempre.

L'enxancamallà
Colla de dolçainers i tabaleters d'Agres

fotografies cedides per David Llorens
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Apareix i desapareix com la Mare de Déu d'Agres

Corre l’any de gràcia de 1484, Agres és 
un poble de pastors i llauradors. 

És gent pacífica, senzilla i 
treballadora... 

Els qui vivim al poble d’Agres o 
estiuegem en ell coneixem aquestes 
paraules, coneixem el teatre de 
l’Aparició i coneixem algú que ix o ha 
eixit. Tal volta nosaltres mateixos. 

Ningú qui conega un poquet açò 
que estic dient podrà negar-me que 
això no és així. 
Agres és el poble de la Mare de 
Déu del Castell i arran d’aquell 
miracle van esdevenir una sèrie 
d’esdeveniments que lligarien per 
sempre els seus habitants amb 
aquest fet. 
I n’estic ben orgullosa d’haver 
format part d’aquesta representació 
que mostra les nostres arrels amb 

les paraules tan boniques que 
PAQUI BENEITO, la seua autora, 
ens va heretar. 

Perquè, no sé si ho sabeu, l’aparició 
és una herència! Una herència viva.
De les millors que conec. Arreplega 
amb tant de trellat les nostres 
costums que m’aborrone només de 
pensar-ho. 

Vaig començar de ben menuda a 
viure l’Aparició des de dins. Em 
conec el text de memòria, però 
només ara, amb els anys que tinc 
i les vivències a l’esquena, puc 
comprendre la riquesa d’allò que es 
representa, dels diàlegs, les accions 
i les mirades que cadascú dels qui 
ixen aporten a la representació. 

Tot el text és una mostra de com 
la gent s’ajudaven uns als altres, 
perquè eren temps durs i a tots els 
faltaven les mateixes coses, i a tots 
els feia mal el cor en veure patir algú 
dels seus veïns: 

VEGEU I LLEGIU

Xica, què et pareix si fem coques 
de batuda? D’allò més bé, que 
els homes treballen molt i un 
mosset bo sempre s’agraeix! 

L'APARICIÓ DE LA MARE DE DÉU D'AGRES
Corre l'any de gràcia de 1484
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Si voleu anous i panses, una coixinereta de 
cada tinc alçada al pastador. 

Corre a la font, preciosa, que la tia Rita et 
farà un farolet ben boniquet! 

Ací som un poble. Si l’hivern passa, passa 
per a tots. 

Que bonic! Que íntim és l’hivern a Agres! 

Si no els baixe jo les coques... ni se’n recorden! 

Rita li apetix una coqueta? Encara està 
calenteta! Ai filletes... 

Gaspar és tan bo! Dona alegria vore’l, dona 
pau sentir-lo parlar... 

Ací estarà bé, iaio! Iaio, conta’ns alguna 
història! 

Pare, com estàs de cansadet? 

Ton pare et farà unes espardenyes noves 
d’espart!
 
Unim-nos Pere! Trobem la força de la sang i 
la terra i més encara el calor dels veïns! 

Troba la pau i encomana’t a Déu! 

Que bo pujar les costeres del meu poble, 
trepitjar este sòl, parlar amb vosaltres, els 
meus amics! 

Vull donar-vos aquesta nit la poca cosa que 
soc i tinc! 

Amics meus! Tots sou els meus amics! 

Jo vulguera que Pere fora feliç. Jo demane 
per Francesc. Vull ser l’amic d’Andreu... 

Açò dona fortalesa! Quina millor manera de 
començar el dia? 

Déu proveirà d’ací allà! 

Confia Gaspar...

Desperta, desperta Agres! Eres xicotet però 
hui el més gran! Eres pobre però hui el més 
ric!

 
Et necessitem tots, Gaspar! 

Pobles veïns, acosteu-vos, vingueu gent de la 
comarca! 

Que el treball i sofriment en aquesta vida 
difícil no maten la vostra esperança! 

ON ESTÀ EL GASPAR DE HUI? 
Tinc l’ànima plena d’emoció! 
I estic ben segura que vosaltres, els qui llegiu açò, 
també. I després em pregunte per què allà dalt, 
esperant a realitzar la meua aportació a aquesta 
gran obra, m’ompli una dolça pau? Per què quasi 
plore? 

Soc la mateixa que s’ha assentat al començament 
de l’obra en aquest tronc, una mica nerviosa 
i ara.... dolça pau, llàgrimes.... 

Perquè tot el text, tota l’obra, els sentiments, la 
música que ens toca el cor.... tot és Ella: la Mare 
de Déu. Que per unes horetes, per uns dies, ens 
uneix, ens ompli l’ànima i ens torna a les arrels....
 
Aquest text és un cant a l’amor, a l’esperança, a 
l’optimisme, a la unió, a l’ajuda mútua! 

Encara no ho veieu? 

Quina herència més bonica té Agres... Una 
herència viva, que creix amb cadascú de nosaltres 
I per fi l’hem arreplegada en un llibre.... no us el 
perdeu! 

Yolanda Sevadilla Navarro

fotografies cedides per Yolanda Sevadilla
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Raw Town
The Dance Crashers

Ai, Mare
Tito Pontet

feat Noelia Llorens "Titana"

Flordemavida
Sandra Monfort

Un nou món
Andreu Valor

Algú per estimar (Remix)
Maria Jacobs

feat Lo Puto Cat

Això ja està
Pau Vallvé

Amb poca llum es trenca
la foscor
Exili a Elba

Fotomaton
Cooba

feat KeyKray

Tot el que vull
Doble i The Tyets

RECOMANACIONS MUSICALS
ÀLBUMS

SENZILLS
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PASSAT I PRESENT
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Tots d'un ventre i cadascú d'un temple

El Bancal “Espai Respectuós” som 
una associació sense ànim de lucre, 
que busquem el creixement de les 
persones d’una manera respectuosa, 
natural i en connexió.

Vam nàixer al 2017 d’una necessitat, 
com a família d’una xiqueta d’un any 
i mig, no teníem cap punt d’encontre 
amb altres xiquets i xiquetes de les 
mateixes edats, ni amb les seues 
famílies, ni cap manera per poder 
conciliar la vida laboral i familiar.
Ja havíem fet diverses formacions 
en educació i acompanyament 
infantil, així com de mare de dia, 
vam conèixer diversos projectes 
educatius i de cura dels menors, etc. 
I vam decidir fer el nostre.

Així vam buscar més famílies en 
la mateixa situació i gent que 
simpatitzava amb el projecte i vam 
crear l’associació.
Després vam presentar el nostre 
projecte a l’Ajuntament d’Agres. Un 
projecte d’associació amb el qual 
donàvem diversos serveis al poble, i 
un Espai d’Aprenentatge que podia 
fer vindre famílies en xiquets/es a 
viure a Agres. 

L’espai d’Aprenentatge dona 
principalment atenció a xiquets 

i xiquetes de 0-3 anys i a les seues 
famílies, semblant a una escoleta 
infantil, emprant metodologies 
innovadores i naturals, mitjançant 
acompanyament emocional, 
de manera respectuosa amb el 
desenvolupament dels infants, 
moviment lliure, contacte directe 
amb la natura i materials naturals... 
Els matins, de dilluns a divendres, 
en certa flexibilitat horària.
    
Així com un Espai per a l’escola de 
Famílies (on fem xerrades i tallers 
de diferents temàtiques que ens 
preocupen respecte als nostres fills 
i filles i la parella), un Espai Cultural 
(on fem actuacions, contacontes, 
presentacions de llibres, tallers de 
poesia...), un Espai d’intercanvi (per 
donar una segona vida o tercera o... 
a coses, sobretot de xiquets/es que 
ja no fem servir i així fer un consum 
responsable), cedíem l’espai (el local 
del Bancal), per a alguna celebració 
d’aniversaris, un Espai Jove (oferim 
tallers de coneixement personal, 
sexualitat, autoestima, conductes 
addictives i xarxes socials per 
a joves), així com “escoletes” en 
períodes vacacionals (estiu, hivern 
i Pasqua) perquè xiquets i xiquetes 
de l’escola, que els seus familiars 
treballaven, pogueren beneficiar-se.

EL BANCAL, ESPAI RESPECTUÓS
Creixement de manera respectuosa, natural i en connexió



19agost 2022

Des que hem començat el Bancal ha acollit 34 
xiquets i xiquetes a l’Espai d’Aprenentatge, i molts 
mes a les “escoletes” en períodes vacacionals. I hem 
sigut un projecte referent a la zona, compartint 
el nostre projecte amb nous projectes d’Albaida, 
Gandia, Cocentaina, Alacant... Així com a diferents 
estudiants del Cicle Superior d’Educació Infantil 
de l’Institut Jose Segrelles d’Albaida.

La nostra filosofia és la importància de la natura, 
en la qual tots i totes formem part d’aquesta, el 
respecte cap a tots els éssers i la diversitat, i 
ajudar-nos les unes a les altres, així com buscar 
el nostre paper en aquesta. Així com el que ens 
fa societat o grup i la cultura, és important per 
nosaltres.

Durant estos anys no sols han aprés xiquets i 
xiquetes, també les famílies i les persones que els 
hem acompanyat. Alguns dels aprenentatges que 
hem fet ha sigut a no jutjar, ja que cadascú té la 
seua situació. Totes formem part d’un tot, com 
l’ecosistema d’un bancal, on són imprescindibles 
els insectes, els arbres, les flors, la fruita, els 
ocells... Igual passa en un poble, en els xiquets i 
les xiquetes, en els serveis, en les famílies, en les 
vivendes, en el futur, en l’escola... unes afecten 
directament o indirecta a les altres. 

Gràcies a totes les persones que heu fet suport 
al projecte, heu fet créixer “l’ecosistema del 
Bancal”. A les famílies que heu confiat, sobretot 
als moments complicats, que hem aprofitat per 
a la transformació. I sobretot ,gràcies a la meua 
família, que ha estat en els bons i no tan bons 
moments.
Per diferents circumstàncies el Bancal deixa 
de donar el Servei d’Aprenentatge, de 0-3 anys 
als matins, el principal servei que ha ofert 
aquesta associació. Les principals causes son 
la implementació de l’aula de 2 anys a l’escola 
municipal i per tant la falta de xiquets i xiquetes 
per formar grup, així com la manca de suport 
municipal. Per tant, no podem mantindre l’espai 
en el qual estem actualment instal·lats al Rocio. 

L'última reflexió que voldríem fer a aquest escrit  
des del Bancal és la importància de l’educació 
directa a la natura i al poble, ja que fomentem una 
vida saludable i activa entre els veïns i veïnes i 
el lloc on vivim. De la qual en un altre article vos 
parlarem de tots els avantatges que ens aporta la 
natura com a éssers.

Per últim, gràcies a la meua filla Isona. El Bancal 
va néixer com un acte d’amor que hem compartit 
amb el poble d’Agres i ha sigut una experiència 
que ens ha fet possible créixer ací.

Pilar Cerdà i Beneito
fotografies cedides per Pilar Cerdà



20 l’agresana

La bajoca d’enrastrar (Capsicum 
annuum L.), és un cultiu hortícola 
d’estiu a la nostra comarca i 
s’utilitza principalment per secar-la 
al ras i després elaborar la pericana.

Les exigències climàtiques són 
fonamentals per al creixement 
adequat del cultiu i els valors 
de temperatures estan ben 
definits entre els 20 i els 30 ºC 
per a l'óptim desenvolupament 
de la planta. La humitat 
relativa oscil·la entre 50%-70%. 
La coincidència de les altes 
temperatures i baixa humitat pot 
ocasionar la caiguda de flors i fruits 
acabats de quallar.
 
A més,  és  molt exigent en 
lluminositat, particularment en els 
estadis de ple desenvolupament 
del fruit, en  canvi,  la radiació molt 
alta durant  l'etapa  de  madures   
pot  produir  fruites partides, colps 
de sol i coloració irregular.

CICLE DE CULTIU: 

Les bajoques d’enrastrar solen 
sembrar-se entre febrer i març en el 
cas de fer nosaltres el planter, però 
si comprem la plàntula ja crescuda 
realitzarem el trasplantament 
a finals del mes de maig 
aproximadament.

El cicle de cultiu dura quatre mesos 
a partir del trasplantament de 
plàntules/plantons de 40 cm.
Després de la plantació haurem de 
cuidar les plantes durant tot el cicle 
de cultiu, eliminant les males herbes 
del voltant de les plantes i aplicant 
matèria orgànica a les soques, ja 
que les bajoques necessiten d’un sòl 
ben ric en matèria orgànica per fer-
se grans.
Es pot realizar una poda amb 
l’objectiu de delimitar el nombre 
de tiges a 2 o 3 per millorar la 
productivitat. Quan es poda, s'han 
d'eliminar tant les fulles com els 
brots que queden per sota de la 
creu. També és recomanable llevar 
les fulles senescentes per a així 
aconseguir una millor ventilació i 
,per tant, al final obtenir fruits de 
major qualitat. Les fulles malaltes 
s'eliminaran com a part del control 
preventiu, eliminant així la font 
d'inòcul.

La flor de la bajoca es caracteritza 
per tenir un sistema reproductiu 
que varia considerablement en 
funció de l'espècie i de la varietat 
que s'estiga utilitzant. Però en el cas 
de la bajoca d’enrrastrar es tracta 
de una flor autogama, la qual es 
tracta d’una pol·linització directa o 
autopolinització, el que ens indica 
que el gra de pol·len fecunda la 
mateixa flor d’on ve.

LA BAJOCA D'ENRASTRAR (CAPSICUM ANNUUM L.)
Cultiu hortícola d'estiu

ÉS UNA BAJOCA
Persona molt innocent
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El quall de la flor està àmpliament condicionat per 
la temperatura, ja que les temperatures elevades, 
per sobre dels 30 °C, provoquen la reducció del 
quallat. La temperatura òptima perquè la flor 
qualle seria aproximadament de 20 °C.

Finalment, cal comentar que l'època de recol·lecció 
pot anar des de finals d'agost fins a octubre.

PLAGUES I MALALTIES:

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia 
tabaci):  Succió de la saba de la planta per adults i 
larves, provocant afebliment de la planta i fins i 
tot amb poblacions nombroses pansiment de les 
fulles.

Pugons (Myzus persicae, Aphis gossiipy, 
Macrosiphum euphorbiae, Aulacothum solani): 
Absorbeixen la saba de la planta produint un 
afebliment generalitzat, reducció del creixement 
i engroguiment de la planta.

Trips (Frankiniella occidentalis): En picar els teixits 
i succionar el contingut de les cèl·lules vegetals, la 
zona afectada adquireix primer un color platejat i 
posteriorment mor. A més, quan la femella col·loca 
els ous a l'interior dels teixits vegetals, provoca 
petites ferides que assequen la zona afectada.

Per al control biològic d'aquestes plagues 
es recorre a enemics naturals depredadors, 
parasitoides o fins i tot a fauna auxiliar autòctona.

Podridura grisa (Botryotinia fuckeliana): malaltia 
que afecta les fulles, les flors i les tiges de la planta 
on apareixen taques marrons que no són més 
que el miceli gris del fong. En el cas dels fruits la 
podridura que es produeix és aquosa causant el 
seu reblaniment. Es desenvolupa amb humitats 
relatives al voltant del 95% i entre 17 °C i 23° de 
temperatura.

Oidiopsis sp (Leveillula taurica): la presència 
d'aquest fong es percep per l'aparició d'un miceli 
en aquest cas de color blanc sobre les fulles. Si 
l'atac s'estén provoca que les fulles s'assequen i es 
desprenguen, fent que els fruits estiguen exposats 
directament al sol i, per tant, siguen susceptibles 
de patir colps solars. Es desenvolupa amb humitats 
relatives al voltant del 50-70% i entre 20-25 °C de 
temperatura.

Tristesa (Phytophthora capsici): Aquesta malaltia 
pot atacar a la planta en qualsevol estat vegetatiu. 

Inicia el seu atac al nivell del coll causant una taca 
fosca que es va estenent per tota la tija. També 
pot afectar les arrels. Aquesta malaltia causa 
danys molt importants, ja que provoca el secat i 
mort de la planta sense que aquesta engroguisca 
prèviament, per la qual cosa és bastant difícil 
detectar la malaltia.

BIBLIOGRAFIA:

Reséndiz M. R. C., E. del C. Moreno P., F. Sánchez Del 
C., J. E. Rodríguez P., y A. Peña L. 2010. Variedades de 
pimiento morrón manejadas con despunte temprano 
en dos densidades de población. Rev. Chapingo Ser. 
Hortic. 16: 223-229.

Gaspar Beneito Bodí
Enginyer Agrònom

foto cedida per Iris Beneito
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PERICANA
Recepta de Enrique Beneito "Perdigó"

Qui s'ancanta no les tasta

INGREDIENTS 6 PERSONES
BAJOCA D'ENRASTRAR
TOMACA EN CONSERVA

(1 POT GRAN)
2 DENTS D'ALL

OLI D'OLIVA
2 CAPELLANS

Aquesta recepta la vaig aprendre de 
ma mare, més coneguda pel poble 
com la uela Pilar. Es diu que és una 
recepta que passa de pares a fills. 
Ma mare la va aprendre gràcies a 
son pare Enrique, més conegut com 
l’auelo Porres. La meua germana 
Susi també sol fer una pericana 
boníssima i la meua germana major, 
Pilar, la fa diferent amb bacallar i 
ou bollit. És una recepta igual però 
canviant d’ingredients que, al cap i 
a la fi, és el mateix i està boníssima. 

La recepta es diu que és un 
acompanyament “mullaor” perquè 
com porta tant d’oli, el pa ens 
ajuda a deixar el plat ben net. En 
casa nostra solem fer la pericana 
moltes vegades però també la faig 
per a esdeveniments importants en 

Agres, com ara el mig any de Sant 
Miquel, firetes, aniversaris familiars, 
etc. Normalment la preparem el dia 
d’abans de menjar-se-la perquè ens 
agrada més i per al meu gust està 
més bona. 

La pericana és una recepta d’hivern 
perquè es preparava després de la 
temporada de l’oliva per provar com 
havia eixit l’oli. Tot i això, encara 
que la recepta era d’hivern, s’havien 
de preparar les bajoques en estiu 
perquè es secaren. Per a la bona 
pericana, la pebrera es planta en 
primavera, cal fer un bon planter. 
Per a secar la pebrera o bajoca les 
passem amb una agulla saquera i 
les deixem secar en un lloc sec i que 
no els pegue el sol, ja que es poden 
solejar i es fan malbé. Quan passem 
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fotografies cedides per Iris Beneito

el fil per les bajoques les deixem una darrere de 
l’altra, per això diem que son bajoques d’enrastrar. 
Els ingredients que utilitzem en aquesta recepta 
els tenim a casa, menys el capellà. Abans els 
capellans els compraven crus i també els salaven i 
es deixaven secar per a tindre’n a l’hivern i poder 
fer la pericana. Normalment la fem a les flames del 
foc de la llar que queda molt bona, però com que 
estem fent-la en juny utilitzarem butà. 

Primer pas:
Farem a la flama (torrar) el capellà i la bajoca 
d’enrastrar. Abans que es sucarre ho traurem 
del foc i ho deixarem gelar per a poder esgardar 
sense cremar-se. Cal tindre en compte el fet de 
no arrimar massa la bajoca a la flama perquè està 
seca i s’encén de seguida. Si es crema massa farà 
gust amarg. 

L’olor a bajoca a la flama és molt característica. 
Quan faig pericana en casa des de la plaça ja saben 
que estic fent la recepta. El primer pas és el més 
important, cal molta paciència però és el secret de 
la bona pericana, sense deixar de banda l’oli que 
també és molt important. 

Segon pas:
Buscarem un recipient de fang i esgarrarem amb 
les mans la bajoca i el capellà torrat a trossos 

menuts. En tindre això fet, afegirem (segons la 
quantitat mesurada) dos dents d’all ben picadet. 
Si t’agrada la pericana coenta/picant pots afegir-
ne més o, per contra, llevar-ne. La pericana no sol 
portar ceba, però de vegades a mi m’agrada afegir 
mitja ceba crua. Sempre al gust de cadascú. 

Tercer i últim pas: 
Quan ja tenim tot això, afegim la tomaca en 
conserva i, abans de remenar-ho, arriba l’últim 
pas, el més important i la gràcia de la recepta 
de la pericana. Afegirem un bon rall d’oli, sigues 
generós o generosa, que no et sàpia mal i que no 
et dolga que després tot el món vol mullar i mai en 
fas prou!
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CAYETANO TOMÀS, EL FERRER D'AGRES
Fer un caragol de ferro forjat

L'ofici del ferrer amb Carles Tomàs

El ferrer, ferrant, ferrant, va perdre l'ofici

Soc Carles Tomàs, el ferrer d’Agres, 
la quinta generació d’una família 
dedicada a la ferreria. Per contar el 
que faig i per què ho faig, he buscat 
els inicis de l’ofici en els meus 
avantpassats. 

No coneixem la data exacta, però 
sabem que el besavi de mon pare va 
començar cap a la meitat del segle 
XIX a ferrar els animals al poble. 
Podem afirmar que cap a l’any 1860 
ja teníem ferrer al poble. No obstant, 
el nom que es coneix per tot arreu 
no va arribar fins que el meu besavi 
Cayetano Tomàs es va posar amb la 
feina.

De pares a fills i entre germans 
s’ha trasmés aquest ofici fins 
arribar a les meues mans. Però les 
feines o treballs han anat canviant 
i adaptant-se a l’època. Els inicis 
van girar al voltant dels animals i 
els treballs al camp. I malgrat que 
jo mateix encara arregle les eines 
dels tractors del poble, també ens 
hem dedicat a la fusteria metàl·lica, 
la serralleria de la construcció i fins 
i tot, al mobiliari de forja.

L’antic taller estava situat al carrer 
Sant Jaume, però amb la creació 
de les nostres xemeneies, o llars 
com diem ací, l’espai va quedar 

limitat. Així que mon pare i mon tio, 
Cayetano i Miguel, van traslladar la 
ferreria als bancals de Bonell. 

A partir d’eixe moment, el negoci 
familiar es va engrandir amb les 
mans dels meus germans Tano i 
Noèlia, els quals han sigut sempre 
un exemple a seguir per a mi, ja que 
tan sols era un xiquet quan vaig 
començar a treballar al seu costat.

Molts han sigut els canvis que 
s’han viscut al nostre taller, alguns 
imprevisibles i devastadors. 
Però diuen que les arrels mai es 
perden i després de finalitzar els 
meus estudis a la Universitat de 
València vaig decidir seguir amb 
orgull l’ofici que ells m’havien 
ensenyat.
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fotografies cedides per Carles Tomàs

En el present em dedique sobretot a fer baranes, 
reixes i portes destinades a la construcció. I encara 
que cree noves xemeneies, en repare i adapte 
aquelles que mon pare i mon tio van fer ara fa 
uns 40 anys. I pel que fa als elements decoratius, 
gaudisc creant peces úniques i artesanes com 
perxes, bancs, taules o capçals de llit, entre d'altres. 

A més a més, tenim un producte amb la marca 
AGRES del que estem ben devanits. Es tracta de les 
destrals que abans s’utilitzàven majoritàriament 
per a podar i que han sigut ben conegudes entre 
els homes del camp de la nostra zona per la seua 
qualitat i utilitat. Aquesta peça està feta amb 
la forja i acunyada amb el nom del nostre poble 
mentre el ferro està calent. A banda per a traure-
li el tall, s’afila amb la mola, que al nostre taller, 
encara que amb un motor, continua sent de 
pedra natural.

Ara bé, si actualment hi ha alguna cosa a destacar 
en el meu taller és la forja, ja que és una de les 
poques que queden en la zona. Per definició, una 
forja és un obrador on es treballen els metalls 
en calent amb el martell i l’enclusa. Amb el pas 
del temps l’acció de forjar cada vegada està 
relegant-se més a l’artesania, així que m’agradaria 
compartir amb vosaltres els pasos que seguisc per 
fer un cargol de ferro forjat:

En primer lloc, cal encendre la farga, on el carbó es 
crema per combustió d’aire.

Una vegada encesa, es col·loca en l’interior de la 
flama el material que anem a treballar. Aquest 
es manipula amb estenalles per les altes 
temperatures.

Després, cal esperar  que el material tinga la 
temperatura adequada per a començar a treballar-
lo, aproximadament entre els mil i els mil dos-
cents graus centígrads. En eixe moment, s’extrau 
i en l’enclusa es colpeja amb el martell per donar-li 
forma.

Aquesta acció es repeteix tantes vegades com siga 
necessari per aconseguir la forma desitjada.

Per acabar, es deixa gelar el material per poder 
afegir aquesta peça a una construcció major.

Així és com elabore una peça ornamental forjada 
artesanalment seguint la tradició familiar que em 
fa sentir agresà i que amb molta estima porte 
endavant esperant que siga per molts anys més.

Carles Tomàs
Ferrer d'Agres
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EXERCITA’T
Passatemps per a exercitar la ment

LES SET DIFERÈNCIES
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SUDOKU

PARAULES ENCREUADES

1

2

3

4

7

8

Horizontal

PP Taller on es treballen els metalls

RR Caiguda d'una persona en terra que li
provoca un colp fort

TT Satisfet, content, orgullós

UU Arbre caducifoli el fruit del qual és
el llidó

Vertical

NN Habilitat per a fer alguna cosa

OO Ball popular de ritme ternari

QQ Tros de terra plana conreada, limitada
per marges

SS Botija

5 6
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POMAROCK
Festival local de música

Qui dorm no viu

Al VIÑAROCK 2013 un grup d’amics 
del poble que bambàvem per allà 
ens vam adonar de la quantitat 
de gent que meneja un festival 
de música rock. Una vegada vam 
tornar de Villarrobledo vam parlar 
sobre organitzar un festival al poble 
d’Agres, pensàvem que podia ser un 
bon estímul per a les festes del poble, 
les quals cada vegada registraven 
menor assistència, i també per 
a l’economia local, que podria 
aprofitar que el poble s’omplira de 
gom a gom durant el festival.

El primer que havíem de tindre clar 
era el nom! Com la idea va sorgir del 
VIÑAROCK perquè allí hi ha molta 
vinya, vàrem pensar en posar-
li POMAROCK ja que les pomes 
són una fruita molt característica 
d’Agres. Una vegada ho vam tindre 
clar, ens vam posar en contacte 
amb la regidora de festes Maria 
Angeles Ferri Reig i amb l’alcalde 
Josep Manel Francés i Reig per a 
comentar-los la nostra idea i ens 
van recolzar amb el projecte des del 
primer moment.

En aquell moment l’Ajuntament 
organitzava un concurs de música 
en valencià “AgresMusiq” en el qual 
van participar grups de la contornà 
com KARRA-SKA’L (Alfafara) , 
KAOBA (Ontinyent), ESiR (Agres), 

THE MASIADOS (Agres) i ens va 
sorgir la idea de que els guanyadors 
del concurs pogueren tocar al 
POMAROCK amb grups més 
famosos i arribar a molta més gent, 
des del primer moment teníem clar 
que la idea del festival era potenciar 
els grups amb menys renom.

Com que Gaspar coneix molts grups 
de música rock i aquell any La Raíz 
anava per tot arreu, ens feia molta 
il·lusió que un dels llocs al que anara 
La Raíz fora Agres. Al remat ho vam 
aconseguir, el cartell de la primera 
edició del POMAROCK 2013 va 
estar format per La Raíz i dos grups 
propers com KARRA SKA’L (Alfafara) 
i KAOBA (Ontinyent).

Ja amb el cartell tancat ens vam 
posar en contacte amb la gent que 
volguera colaborar a l’organització 
del festival i vam obtindre molt 
bona resposta, el poble es va bolcar 
completament amb nosaltres. I 
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fotografies cedides per Tiermes Vega

gràcies a l’esforç conjunt, el POMAROCK 2013 
va ser un èxit d’assistència que va superar totes 
les nostres expectatives! Van acudir més de 1500 
persones de les quals més de 100 no van poder 
accedir al recinte per excés d’aforament. 
A més, teníem el repte que a la matinada era 
l’ambaixada del pastoret i ens vam haver 
d’organitzar de manera que es poguera gaudir del 
festival i a l’hora de l'ambaixada estiguera el poble 
despejat i el més net posible, i així va ser.
“Quant de temps feia que no veiem l’assut plena de 
gom a gom? Va ser una nit increïble i vam descobrir 
que l’important no era fer el festival, sinó veure la 
plaça de l’Assut plena de gent passant-ho bé.“

L’any següent de la primera edició del POMAROCK, 
les coses van començar a complicar-se, es difícil 
quadrar les dates perquè Agres és un poble molt 
actiu i es caracteritza per tenir moltes activitats i 
que la gent s’involucre en tot allo que es necessita, 
sobretot a l’estiu, i volíem canviar la data del 
festival pel fet que no veiem correcte que la gent 
haguera de pagar una nit de les festes del seu 
poble.

Vam quedar molt contents de que els comerços 
del poble es van veure beneficiats gràcies al 
festival i ens va saber mal per la gent que es va 
veure afectada pel mateix.
A dia de hui, malgrat que els grups demanen 
molts més diners, després d’una pandèmia, i 
que ja ens hem fet més majors i ens costa un 
poc més organitzar-nos per dur endavant el 
festival, mentre hi hagen ganes i la gent responga 
seguirem portant el poble d’Agres per tot arreu.
Qui anava a dir-nos que acabaríem fent 8 edicions 
del POMAROCK? Doncs que en vinguen molts 
més! 

Després de valorar els pros i els contres, vam 
decidir continuar amb el festival ja que va ser una 
experiència inoblidable i molt gratificant, perquè 
no comptàvem amb que la gent jove i no tant jove 
del poble s’involucrara tant, aquest esdeveniment 
demana una gran participació de la gent, així com 
la feina que es fa darrere que no es veu, gestionar 
barres, beguda, polseres, merxandatge, impremta, 

muntatge de so i llums, etc.
Finalment amb l’ajuda de tots, no sols de la gent 
d’Agres, sinó també gent dels pobles del voltant 
com Alfafara i, Muro tot va ixir com estava previst.

És emocionant veure a tot un poble unit per un 
mateix motiu, fer festa i que la gent conega Agres 
des de'una altra perspectiva. Lla gent que ve al 
festival coneix l’entorn i molta gent torna a visitar-
lo o de vacances a gaudir de la serra, el paisatge i 
la gastronomia. 

Quan vaig a algun lloc i em pregunten d’on soc i 
els dic que soc d’Agres la gent em diu: "ah, ahí fan 
el POMAROCK! "i quan, els dius que formes part 
de l’organització, encara és més gratificant” 
Em sent molt orgullós d’haver dut a terme el 
festival tots aquests anys, tots els pobles no poden 
dir que al seu poble hi ha un festival de música!!

“No et limites a contemplar aquestes hores que 
ara venen, baixa al carrer i participa, no podran 
res davant un poble unit, alegre i combatiu”

Carlos Belda Ferri



30 l’agresana

Hija de las Cuatro Razas és un llibre en principi 
curt, encara que dins d’ell hi ha un muntó 
d’anys escrivint. No escrivint aquest llibre en 
concret, que es va escriure relativament ràpid, 
sinó escrivint moltes altres versions anteriors 
d' històries que poc tenien a veure amb el 
resultat final. Eren històries lletgíssimes sense 
sentit, però sense elles no haguera aconseguit 
aprendre el suficient com per poder donar 
forma a La Hija de las Cuatro Razas, el primer 
llibre que vaig aconseguir acabar d’escriure. 

L’argument és prou senzill: en un món anomenat 
Conocido, on coexisteixen quatre regnes (enans, 
elfs, vampirs i humans), el vampirs (que, per 
suposat, són molt roïns) estan buscant la manera 
de reviure al seu rei Draviéscoli. Aquest els havia 
promès conquerir tot Conocido i sumir-lo en la 
foscor si aconseguien tornar-lo a la vida. Amb 
aquest preàmbul, protagonitza el llibre un mag 
anomenat Gaore: en una cerca desesperada per 
detindre el pla dels vampirs, Gaore viatja fins 
el cul del món per trobar la persona que haurà 
de protagonitzar l’èpica història que s’ha fet ell 
en el seu cap. Acompanyat de Martelín, el seu 
aprenent, Gaore serà el responsable de guiar a 
una jove anomenada Liev per convertir-se en 
tota una heroïna. En la filla de les quatre races.
Això és un resum molt, molt curt de com comença 
el llibre. La resta es basa en l’elaboració d’un pla 
magistral per detindre als vampirs, encara que, 
com sempre, les coses mai ixen com un espera.
 
Recorde que, quan vaig començar a escriure el 
llibre, estava ja una mica fart. Sabia que volia 
escriure fantasia perquè m’encantava, però els 
exemples que jo coneixia eren el Senyor dels 
Anells, Joc de Trons, etc. Llibres escrits per gent 
que sabia molt, molt, molt. Intentava imitar-
los, però lògicament la cosa acabava fatal (les 
històries lletgíssimes que he dit abans). Per 
això, al final, ja cansat d’intentar inventar-me 
la trama més complexa i original del món, vaig 
decidir escriure la història més simple del món. 
Sense intentar ser original, sense planificar un 
llibre de 1000 pàgines. Res d’això. Les quatre 
races més típiques, enredades en guerres sense 

sentit com en qualsevol història medieval, amb 
un malvat el pla del qual és simplement ser 
malvat i amb un heroi que comença sent un 
inútil i acaba... Bé, sorpresa. Vaig agafar tots el 
clixés de la fantasia que se’m van ocórrer i vaig 
fer una història amb ells. Tot això amb la intenció 
de crear una història senzilla que, d’una vegada, 
poguera acabar d’escriure. I va eixir bé. 

Per descomptat, vaig fer molts canvis i, al meu 
entendre, La Hija de las Cuatro Razas ha acabat 
sent una espècie de paròdia a totes aquelles 
típiques històries fantàstiques. Un mag vell que 
no es diu Gandalf perquè no em denuncien per 
copyright, una heroïna que en absolut sembla 
preparada per ser-ho, un aprenent maldestre i 
descurat, una malvada sense escrúpols, etcètera. 
El resultat acaba sent un llibre que a simple vista 
(sense aprofundir massa en ell) sembla que serà 
una cosa típica i simple. Fàcil de llegir. Així i tot, 
a mesura que avances en la història, les coses 
van girant-se, es fila encara més prim i el llibre 
sembla estar burlant-se de si mateix. 

La Hija de las Cuatro Razas té una segona 
part. Només em van deixar publicar la primera 
perquè, si no, anava a fer-se molt llarg, hauríem 
d’haver-ho venut per més de 20€ i a molt poca 
gent li hauria interessat llegir-se una cosa així 
de primeres. Espere poder publicar la segona 
part algun dia, però fins llavors anime, a qui no 
ho haja fet, que es llegeixca aquest primer llibre. 
Ho dic molt sovint, però és que és veritat: per a 
mi, n’hi ha prou amb saber que la persona que 
ho llig ha gaudit tant com jo escrivint-ho. 

LA HIJA DE LAS CUATRO RAZAS
Novel·la d'Arturo Casabuena

Arturo Casabuena
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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
dilluns, dimecres i divendres:
de 20:00h a 21:30h 

de dilluns a divendres
de 9:00h a 15:00h
diumenges: 9:00 a 13:00
610 269 319 

de dijous a dissabte
de  9:00 a 14:00

606 270 146

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




