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Els ciutadans i ciutadanes d'Alaquàs ens enfrontem a un dels reptes
més importants de la nostra història local, convertir el nostre Castell

Palau en una dotació pública cultural com a símbol de la nostra decidi-
da aposta per la participació, des del llenguatge universal de la cultura i
de les arts, que ens ha de servir per a obrir vies d'enteniment i col·labo-
ració, de solidaritat des de la diferència i la pau, en aquests moments en
què resulten tan necessàries.

El nostre Castell Palau, en el centre d'Alaquàs, ha sigut l'eix a partir del
qual hem crescut com a poble a través de la història, a partir del qual
s'ha desenvolupat la nostra cultura i la nostra identitat col·lectiva. I ara
és el moment que tornem a situar-lo en el centre de la nostra vida cul-
tural, en el centre en definitiva de la intensa vida social que els nostres
col·lectius i associacions desenvolupen.

Atenent a aquesta rellevància i amb la ferma convicció que el futur del
Castell Palau deu ser dinàmic i obert a la participació de tots i de totes,
vam demanar a alguns dels nostres veïns i veïnes que, mitjançant la
paraula, ens aportaren visions diferents del nostre Castell Palau. Com
podreu comprovar a través de la gran qualitat dels relats que conté
aquesta edició, la nostra intensa vida cultural era de per si ja mereixe-
dora d'un espai públic de primer nivell en què poder plasmar totes les
seues inquietuds artístiques, i que a més ens permetera organitzar tot
tipus d'iniciatives culturals de qualitat en el nostre poble.

Fa ara una miqueta més de tres anys es va iniciar un intens debat social
en què el conjunt de la ciutadania del nostre poble ens demanava que
posàrem en marxa tots els mecanismes foren que necessaris per a recu-
perar l'immoble més emblemàtic del nostre patrimoni: el Castell Palau
d'Alaquàs. Els veïns i veïnes d'Alaquàs hem sigut sempre els "propieta-
ris morals" de la nostra història i del nostre patrimoni. Aquest és el con-
venciment que des de l'Ajuntament d'Alaquàs hem tingut a l'hora d'a-
frontar l'intens treball realitzat per a recuperar més espai públic per a la
gent en el nostre poble, èxit col·lectiu que ens ha portat a recuperar el
Castell Palau 



11

El més important no ha fet més que començar, el dia 28 de febrer cele-
brem l'acte d'obertura del Castell Palau d'Alaquàs ja com un gran
Centre Cultural de referència per a la nostra comarca i la nostra
Comunitat, i només en la nostra mà està afrontar aquest repte des de la
responsabilitat i amb la participació necessària de tots i totes. El Centre
Cultural Castell Palau d'Alaquàs tindrà una programació artística àmplia i
diversa, que arreplegarà les més variades disciplines de tots els àmbits
de les arts, la cultura i la música, incorporant des d'esferes més clàssi-
ques fins a les més avantguardistes propostes culturals dels nostres dies.

M'agradaria felicitar els autors i les autores pel seu treball, i animar-vos
que busqueu a través d'aquestes pàgines diferents maneres d'entendre
el nostre patrimoni, la nostra història i la nostra cultura, però sobretot
m'agradaria invitar-vos a que redescobrim i reinventem entre tots i totes
el nostre Castell Palau.

Amb tot el meu afecte,

Alaquàs, febrer del 2003.

Jorge Alarte Gorbe





Història d’un esmorzar morisc
per Benet Burriel

Pa i Raïm
al Castell.
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Acabava d’arribar. Només volia tranquil·litat després de tota la nit humida a la
carretera. Omar, el Petit, s’aixecà sense baixar del carro per estirar els bra-

ços i les cames, freds, dolorits pel treball. No de bades havia estat treballant de
valent el dia anterior carregant a Paterna terra amb argila per a fer perols, l’ofici
de la família. A banda, amb esforç, havia aconseguit dues grans pedres de forma
regular que esperava vendre al mestre d’obres del castell a bon preu. Tot i acos-
tumat al treball dur, estava cansat, gairebé malhumorat per no haver descansat, a
la qual cosa s’afegien els nervis que passava sempre que feia el trajecte, on sovint
havia de travessar hisendes habitades per cristians poc hospitalaris, avesats en la
pràctica de llançar pedres i tota mena de deixalles contra qualsevol que no segui-
ra la doctrina de la creu.

Baixà del carro amb dificultat. Primer una cama, després altra, amb parsimònia,
mentre es fregava els ulls inflats que no s’acostumaven a la llum del matí.
Aleshores, veié a Faruq dins de la bassa trepitjant fang.

- Bon dia, Faruq. Què fas de bon matí pastant amb aquest fred, no tens ningú
que faça eixa feina?

Feia goig veure pastar a Faruq. Un home gran, amb unes cames llargues i magres
unides a uns peus descomunals. A cada cop, el fang s’obria en dos per a tornar
a caure i cobrir-lo fins als genolls, acompanyant el cicle amb un soroll curiós.
Omar pensà per un moment que el poderós cos de Faruq podia fins i tot fer tre-
molar el món amb cada potada.

- Ja veus. Hui estic sol. El meu cosí no vol treballar més per a l’amo. Prefereix fer
perols i coure’ls que pastar rajoles per al castell.
- No m’estranya. Aquest condemnat castell sembla que no s’acabarà mai en la
vida. Ja portem vora vint-i-set anys amb ell i encara hi ha feina per donar i ven-
dre. A més per al que ens paga, que ho facen els cristians que són els vertaders
interessats.
- I molts anys que dure. I abaixa la veu, no vull tindre problemes. Ja tinc prou amb
la sisa com per a pagar un castic.
Omar aixecà els muscles. Què més de roí els podia passar? Els havien incremen-
tat els tributs tres vegades durant els darrers deu anys, els havien reduït els
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terrenys de pasturatge i els havien confiscat la major part de terres amb dret a
aigua. Tot per a benefici dels cristians, que ocupaven sense cap mirament llocs i
pertinences que durant segles els havien pertangut. De sobte, li vingueren a la
memòria els anys que havia dedicat a llaurar la terra amb son pare, els sacrificis
per traure una bona collita. Però això s’acabà amb el nou repartiment de terres,
que assignava als moriscos secà dur i pedregós. Quan havien intentat parlar amb
l’amo obtenien la mateixa resposta: les terres i els fruits que aquestes donen és
propietat d’aquells que professen la vertadera fe. Qui vulga accedir a elles haurà
de batejar-se, deixar la moreria i dur la vida honrada de cristià. A saber: menjar
porc, animals sacrificats sense ritual, anar a missa, demanar confessió, parlar
valencià i, el pitjor de tot, tindre una sola dona. Els intents de protesta acabaren
en assots públics presidits pel comte i el rector en el millor dels casos. En els més
dolents, s’incendiaven les cases i es forçava a les dones, entre d’altres subtileses.

- Sempre es pot anar a pitjor, Omar, no ho oblides. En altres pobles encara viuen
situacions més dolentes que la nostra. Tu, que véns de Paterna ho saps bé. Ací
almenys, mentre estiga la construcció del castell tindrem feina i serem privilegiats
si ens comparem amb la misèria que pateix la nostra raça.
- A la merda el castell, l’amo i la mare que el va parir.
- Calla’t collons, que et va a sentir el mestre d’obra i eixe ens entén.
- A la merda ell també!

Aleshores, Faruq comprengué que no callaria i que el seu comportament repre-
sentava un perill per ambdós. Calia actuar ràpid. Isqué de la bassa de fang d’un
bot i es plantà davant del seu company. Ell era un home d’hàbits tranquils, gens
amic de les baralles o porfídies. Mai no havia estat vist amb una actitud violenta
ni agressiva, per això el Petit, visiblement excitat, no s’acovardí i ni callà ni abaixà
la veu quan el tingué davant, cosa que haguera fet qualsevol altre amb una mica
de seny.

Faruq era el que es deia un homenot. Comptava amb una altura excepcional que
el diferenciava de la resta, amb uns braons que semblaven els d’una haca i una
pitrera formidable digna d’un bou. Li va passar un braç sota les cames i amb la mà
que li quedava lliure el va agafar del coll amb força, l’alçà sense dificultat i el dipo-
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sità cap per avall dins de la bassa de fang. Aleshores, Omar se sentí morir i s’a-
clamà al profeta, demanant perdó pels seus pecats.

Però Faruq no era ni de lluny un home dolent; tenia bons sentiments. Per això,
quan s’adonà que Omar ja havia menjat prou fang i que no li quedava alè, el va
treure alçat de les potes i el va sacsar. Aquest es va netejar els ulls i pensà durant
un instant que era al cel, i se sorprengué quan, en compte de veure un jardí far-
cit de flors amb multitud de dones perfumades amb l’olor de gesmil que oferien
pastissos de canyella, aparegué un castell clavat en un núvol.

En eixe moment aparegué el mestre d’obra i Faruq deixà Omar estés a terra amb
tendresa.
- Què dimonis passa ací? Què són eixes veus?
- Omar, que venia dormint i ha caigut a la bassa.
- Per Déu sagrat, a mi fes el favor de parlar-me en valencià.
- Com vosté ens entén tan bé...
- No em toques els collons, Faruq. Ja saps que et tinc estima, però no em poses
a prova. Renta a eixe malparit i que deixe les pedres que porta a l’entrada. Demà,
que torne a cobrar-les.
- El que vosté mane.

Omar s’incorporà i prengué consciència que encara vivia, que el cel havia d’es-
perar i que estava a les portes del castell. Ho va descobrir al mateix temps que li
retornava el coneixement, l’escàs que encara li quedava. 

- Així li caiga el maleït castell a sobre i el soterre viu. I tu què volies, matar-me?

Acte seguit rebé un calbot al bescoll que el deixà sense respiració, una sensació
semblant com una vegada que li caigué un sac de forment de l’andana del
Compte. Ara Faruq estava visiblement enfadat. El rostre roig, amb els ulls oberts
no oferia dubte. Omar mai l’havia vist així i sentí com li tremolaren les cames. Per
si de cas, amb els ulls plorosos, es tornà a aclamar al profeta pensant que seria la
darrera vegada que ho faria, mentre notava sobre el cap com la mà enorme de
Faruq l’esclafava contra el terra com una figa madura. 

- Ara vas a callar-te i escoltar-me.



18

- Val, però no em faces mal.

- No pense fer-te’n, borinot, així que tranquil·litza’t i escolta.

- Això, que hi haja pau.

Es van asseure un al costat de l’altre, a la vora de la bassa, recolzats en la roda

del carro. El Petit tragué d’un cabàs un xanglot de raïm negre que havia furtat

durant el trajecte a l’hora que es cobria amb una vella manta per abrigar-se de la

remullada. Faruq va afegir un tros de formatge i un pa. El partí amb les mans i li

oferí una part al company, que ja havia fet el mateix amb el formatge, com si fóra

seu. Calmats, amb la boca plena, reprengueren la conversa.

- Atén Omar. Trobe que vénen temps difícils i cal estar preparats per a suportar-

los.

- Això és difícil. No poden ser-ho més.

- Com que no? Tu que vas al mercat dels pobles a vendre els perols coneixes per-

fectament de què parle. Com estan a Paterna o a Torrent? Jo t’ho diré, acovar-

dits pensant en l’expulsió.

- Això és impossible, home. Com ens faran fora? No poden. Qui conrearà els

camps? Qui els farà les rajoles? I la seda?

- Ells sabran. El que és cert és que pensen fer-nos fora d’Aragó a tots els moros.

I com més prompte millor.

- I?

- Nosaltres tenim una oportunitat.

- No pense renegar ni batejar-me.

- Parle d’una altra cosa.

- Fugir a la muntanya. Encara podríem canviar les tornes. He sentit que a la serra

de Cofrents viuen lliures uns quants moros per les muntanyes amb les seues famí-

lies.

- Anant sol encara tindries possibilitat d’arribar perquè sols està a tres dies de

camí. Però, i la família, què fas amb els xiquets i la dona? No pots dur-los a la mun-

tanya com si foren bestiar.

- Ja vivim com animals en l’estable.

- Però en l’estable es menja i es viu. A més, la meua esperança és real.
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Faruq s’incorporà i assenyalà el castell.
Ell era una mica més vell que l’edifici.
Durant la seua vida l’havia vist créixer
lentament, elevat sobre el terreny pla.
Sempre havia treballat en la seua cons-
trucció i estava orgullós per haver con-
tribuït: Les rajoles que produïa en el
forn situat a la vora de les obres eren
d’òptima qualitat, apreciades justament
pel mestre d’obra, que el tractava amb
respecte malgrat la diferència de classe. Amb elles es bastien les parets de l’edi-
fici més alt del món, des d’on es podia veure, a través dels merlets, la ciutat de
València envoltada per la muralla i defensada per les enormes Torres dels Serrans.

- Nosaltres som persones. Som com ells. I aquesta és la nostra terra.
- Això a ells no els importa.
- Sí que els importa. Nosaltres tenim el castell.
- Nosaltres? Voldràs dir ells. O penses que l’amo ha pensat en nosaltres quan
decidí fer-se’l. No t’enganyes Faruq. El castell és del comte i sols d’ell. No espe-
res cap agraïment ni palmades en l’esquena, espera’t treballs i fatigues, i la suor
de tot un poble sencer, del nostre i dels maleïts cristians que l’habiten. El comte
sols vol el seu benefici. Un palau on viure. I prou.
- D’acord, potser tingues la raó, però no tota. Pensa que aquest castell és únic a
la comarca. Si nosaltres contribuïm de veritat a la construcció l’amo ens recom-
pensarà. De fet, l’he sentit parlar amb el mestre de nosaltres. No crec que ens
tinga estima, però ens necessita. 
- Necessita les rajoles, el forment, la seda que produïm...
- Ens necessita i això pot ser suficient.
- En els altres pobles també necessiten els nostres germans.
- Els altres pobles no tenen un castell com el de l’amo. Ni uns obrers com els de
l’amo. Nosaltres li donarem un castell que el protegirà i ens protegirà. Aquest cas-
tell, quan estiga acabat, resistirà guerres, fam, malalties, riuades. El castell és el
nostre pont al futur. El castell viurà en el temps i el nostre poble junt amb ell.
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- Et fas moltes il·lusions. Oblides que el castell no és més que la casa de l’amo i
nosaltres els seus esclaus.
- Els temps canvien. Abans, el nostre poble dominava el món, ara ha arribat l’ho-
ra dels cristians. La fortuna és una roda que puja i baixa. Ara manen ells, demà
podem manar nosaltres.
- Però demà nosaltres no estarem per veure el resultat.
- Però els nostres fills sí. I es complauran de veure la nostra obra.
- Tal vegada tornem a dominar els cristians. Déu, com m’agradaria entrar i tirar-los
per la finestra.
- Abaixa la veu. Qui sap. Igual arribem a ser amics.
- I una merda. Amic d’eixos cristians fills de cinquanta pares. Saps què et dic, que
ets un innocent.

El mestre d’obra els observava des del cantó. Tenia l’estrany costum d’esmorzar
sol, separat de tothom. Entre mos i mos havia escoltat la conversa dels moros
sense cap intenció d’interrompre. Tal com havia dit Faruq, el castell era la mera-
vella més gran que havia vist en la seua vida i també estava pagat del seu treball.
Es trobava incòmode, li cremava la panxa. Potser havia begut massa vi. Agafà una
destral de pedra i s’acostà als dos moros. Quan arribà a l’altura de Faruq, el mirà
als ulls i li donà la mà.

- Apa, Faruq, necessitem més rajoles.

Era la primera vegada que havia fet un gest semblant. Mai havia donat la mà a un
moro. No obstant, ho va repetir amb Omar. Els tres homes es miraren en silenci.

- Vol raïm, mestre?
- Gràcies Petit.

Amb el gust dolç del raïm a la boca se separà d’ells per apropar-se al carro. Donà
dos cops amb la destral a la pedra. Sospirà. Era de bona qualitat. Ja s’encarrega-
ria ell de donar-li un bon ús.

[Benet Burriel], gener de 2003



Exilis
per Conxa Ferrer
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"jo visc sols per a plànyer lo que de mi s'és mort"

Joan Alcover

Adéu merlets, adéu torres, adéu pati ombrívol, adéu estances enteixinades.

Me n'haig d'anar amb el pes al pit que provoca la tristesa de qui ha de dei-

xar, contra la seua voluntat, allò que més estima, i amb l'afegida incertesa de no

saber si tornarà a vore-ho. 

Despunta el dia en un fresc matí de finals d'abril. Fa pocs dies que s'ha sabut de

la derrota de l'exèrcit del rei Carles a les planes d'Almansa. Els soldats que pogue-

ren fugir parlen del desastre. Els caps militars derrotats i el virrei de València ja no

estan a la ciutat, i les defenses són desmuntades per traslladar-les a Barcelona. A

més, l'avanç de l'exèrcit del rei Felip i els seus aliats és implacable i ràpid, i ja han

pres Requena.

Caterina ha fet un farcellet i està decidia a anar-se'n. S'ha significat massa en la

causa mauleta i tem per la seua vida si tot es perd. Han sigut anys de proclames

enceses i de revoltes. També, malauradament, d'excessos de violència. Semblava

que la justícia era possible, que els senyors ja no anaven a abusar més dels seus

vassalls, i que els impostos en general podrien desaparèixer amb el rei Carles.

Això era el que difonien els seguidors de Basset, als que havia arribat a amagar,

sobretot en ser nomenat virrei el comte de Cardona. Massa bonic.

Però tampoc les intromissions de castellans i francesos, en les lleis i en el comerç,

que comportava tenir de rei Felip d'Anjou era més abellidor. Si s'havien de patir

impostos, valia la pena que foren propis, de les pròpies lleis: dels Furs.

El rei Carles ja fa més d'un mes que va traslladar la seua cort de València a

Barcelona. Quines festes es feren a principi de la tardor quan fou rebut! Quin

ambient d'alegria hi havia pels carrers del cap i casal, malgrat els patiments que

feia passar la guerra pels problemes d'abastament i pels nous impostos per pagar

les tropes. Res d'això semblava existir en saber-se la ciutat seu de la cort del rei

vingut d'Àustria.
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Ara tot és diferent. Sense el rei, sense Basset, amb les tropes en retirada, només
queda la resistència de molts maulets sense formació i mal armats, front a un
exèrcit, castellà i francés, ben armat i ben dirigit pel duc de Berwick. Donada la
situació, Barcelona sembla un refugi segur i, en cas de tornar els bons vents, de
seguida podrà tornar a casa.

Caterina ha passejat per tot el palau, on s'encarrega de l'organització dels criats
i de la supervisió del manteniment de la casa, malgrat que els senyors marquesos
fa temps que no el visiten perquè viuen a Itàlia. Només l'administrador dels béns
marquesals al regne els visita de tant en tant per treure comptes de les rendes i
ajustar les despeses.

S'estima l'edifici com si fóra seu. De fet, hi porta treballant vora deu anys. En
coneix totes les estances i racons: no s'hi perdria si es quedara cega. La seua
constitució de dona forta li permeté deixar el taller de terrisseria dels seus pares,
i que heretà el seu germà, per passar a fer tasques de neteja al palau amb aspec-
te de castell que identifica la vila des de lluny. 

En morir, encara jove, l'anterior cap de criats, l'administrador la designà a ella,
malgrat ser fadrina i no poder aportar un home al servei, cada volta menys neces-
sari, per a fer les faenes més pesades i necessitades de força. Satisfet n'estava
l'administrador de la seua diligència i en més d'una ocasió havia acceptat alguna
suggerència de Caterina sobre millores en l'edifici o en les activitats que s'hi duien
a terme al seu si.

L'última visita ha sigut a la torre nord-est. Inexplicablement és el racó que més l'a-
treu, malgrat el vent que quasi sempre hi bufa i que el converteix en un lloc incò-
mode. A Caterina l'encisa la magnífica vista que s'hi aprecia entre els merlets.

A l'est, el sol ix i il·lumina la ciutat de València, on destaquen els seus campanars.
Cap al sud s'estén l'horta al voltant de les séquies i els seus ramals, alternant amb
fragments de secà de blat, oliveres, vinyes, fins a l'Albufera. En primer terme es
veu la vila de Torrent i les seues muntanyes boscoses. Al fons, en direcció a l'oest
les serrades que amaguen la meseta castellana i els tambors de guerra imminent.
Al nord, la Calderona de boscos i terra argilosa, emblavida per la distància.
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"Adéu, vos he deixar... espais inabastables del meu estimat regne, vénen mals
temps i el futur és incert". Contenint amb dificultat les llàgrimes amargues de la
derrota del moment, Caterina baixa al pati. Mateu, que ja està preparat per
començar a feinejar, s'estranya de vore Caterina tant d'hora voltant per la casa i
vestida per a eixir.

- Obre la porta i, quan jo haja eixit, la tanques i continues amb el que estàs fent
ara. No vos preocupeu per mi. 

Mateu encara s'estranya més en sentir aquestes paraules però obeeix. Al cap i a
la fi, ell treballa de criat al palau, ofici més còmode i més segur que el de jorna-
ler, gràcies a ella. Des d'abans de la guerra, amb les primeres proclames contra el
rei Felip, ja ha vingut observant les rareses de la seua superior. S'hi ha acostumat
a no preguntar. A ell tant li fa tretze que catorze. Simpatitza, no obstant, amb els
maulets, al cap i a la fi en coneix molts i sap de les penes de treballar el camp i
pagar impostos i drets fins quedar-se amb les mans buides. Però la comoditat de
treballar al palau, especialment en aquests temps de guerra, tot i el perill, que a
punt estigué d'esdevenir, que fóra saquejat, no l'arrisca per promeses incertes.
"Que mane qui vulga, i que deixen viure als altres", pensa Mateu.

Caterina ix per la portalada principal del palau amb el pes de la pena a sobre i
amb la por de l'esdevenidor gelant-li l'ànima. No vol mirar enrere. No vol empor-
tar-se més records que li faran més pesat el viatge. La primavera li ompli l'olfacte
d'olors i perfums amorosos que l'entristeixen més. Què farà ella fora de la seua
terra argilosa, lluny d'aquelles séquies, distant d'aquelles oliveres que donen nom
a la seua Mare de Déu? A ella s'aclama en mamprendre el viatge, llarg i pesat, fins
a Barcelona.

Caterina va morir en setembre de 1714 mentre Barcelona era assetjada per les
tropes borbòniques dirigides per Berwick. Com molts altres valencians, va fugir
cap al nord esperant moments millors que estigueren a punt d'arribar cap a 1710
quan el rei Carles va ocupar Madrid per segona vegada. Però no hi hagué sort.
Novament la derrota era el destí dels austracistes, que en alguns casos arribaren
a anar-se'n a Àustria, on el rei Carles esdevingué emperador a la mort del seu
germà. 
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València havia caigut el 6 de maig de 1707 i el 29 de juny perdé els Furs per sem-
pre.

***
Caterina es trobava davant la portalada del palau, dit popularment el Castell, pels
veïns d'Alaquàs. La porta era oberta i va accedir al pati humit i fresc. S'hi estava
bé allí dins pel que suposava d'alleujament de la calor ponentina de l'exterior.
Caterina a més, austríaca com era i alemanya d'adopció, pensava que anava a
morir ofegada en baixar de l'avió que l'havia portat fins a València amb un text
de la seua àvia a la butxaca. Va observar el claustre lentament i embadalida. Amb
la joia incrèdula de qui veu feta realitat una ficció impossible.
Caterina havia nascut a Àustria per atzars de la vida, com se sol dir a mode d'eu-
femisme per no culpabilitzar els pares del lloc on naixem o les circumstàncies en
les quals vivim durant la infantesa. Amb la seua família sempre havia viatjat l'àvia
materna, de qui havia rebut el nom.

L'àvia era un dona que semblava viure en un món irreal. No aconseguia parlar
alemany i tenia grans dificultats per a l'anglés, sempre estava trista, parlava una
llengua estranya i de llocs que semblaven inexistents. No obstant, s'havia encar-
regat de Caterina des de ben menuda, i havia crescut entre àvia i néta una forta
complicitat: l'àvia abocava en la néta tot l'enyor de la seua terra i de la seua llen-
gua, mentre la néta escoltava paraules i llocs ignots, com de conte de fades i do-
nyets, que estimulaven la seua fantasia. Només l'àvia i la néta parlaven valencià
en aquella casa i creaven així un espai propi, distant de realitat, íntim i exclusiu.

Feia pocs mesos l'àvia havia mort, segons ella d'enyor. Caterina la trobava a fal-
tar, tot i que els estudis i la feina li havien deixat en els últims temps poc de temps
per veure-la, i continuar compartint allò que les feia còmplices, especialment en
les vesprades i nits de l'hivern austríac. Només en conservava el record i alguns
textos, llibres i alguna fotografia de llocs completament desconeguts.

A les primeres vacances que havia tingut, s'havia organitzat per viatjar i conèixer
aquell xicotet país que havia enamorat l'àvia. I en especial per comprovar l'exis-
tència d'aquella vila i d'aquell palau del qual parlava aquell text i pel qual la seua
àvia semblava tenir una especial predilecció.
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Per fi, al pati de l’esmentat Castell d'Alaquàs, Caterina comprovava la realitat de

la seua àvia, la solidesa d'aquelles parets que podien haver conegut una Caterina

de 1707 com la coneixien a ella. D'ací el seu embadaliment que va apartar pun-

tualment per mirar de pujar a una esmentada torre nord-est. En accedir-hi retor-

nà inicialment a l'embadaliment per mutar en un punt de tristesa: els campanars

ara eren gratacels, les hortes i els secans eren finques, els boscos eren ficció. En

aquell precís moment Caterina va entendre la tristor de la seua àvia, la tristor de

qui veu morir el seu món per un altre que, en nom del progrés, oblida el passat

sense el qual no hauríem arribat ací on som i que ens ha de servir per ser millors.

El mateix que amb el paisatge havia passat amb la llengua que Caterina havia

aprés de l'àvia i que només podia parlar amb ella, ja que la mare ho considerava

una rèmora innecessària. Només alguns noms, algun rètol, alguna expressió arcai-

ca la recordaven. I un home, d'aspecte asiàtic, l'havia entés en utilitzar-la en el

bar de l'Ateneu, en la mateixa plaça del Castell. L'home li va explicar que l'havia

sentit parlar a alguna gent major del poble quan ell arribà de jove i que l'havia

aprés en benefici del seu negoci, una botigueta de queviures que s'havien tornat

a posar de moda després d'anys d'haver guanyat les grans superfícies comercials.

Pel que feia a les referències religioses del text, va voler conèixer el que queda-

va de la Mare de Déu de l'Olivar, a qui l'àvia en més d'una ocasió s'havia acla-

mat en una expressió potent de confiança, que Caterina no havia pogut mig

entendre fins que no va estudiar el concepte religió a un curs optatiu d'una uni-

versitat d'estiu. Un carrer i un centre d'art contemporani eren l'únic que queda-

va. Al centre d'art es conservava una vitrineta amb una escultura d'una dona

asseguda amb un xiquet dret sobre la seua banda esquerra de la falda. Era l'úni-

ca imatge de serenitat de la nau on s'exposava envoltada de muntatges de l'art

contemporani més dinàmic del moment.

Una olivera en un test fou l'última descoberta, perquè un cartell indicava el nom

de l'arbre. Li semblà que l'arbre estava trist d'enyorament com l'àvia. Silenciós al

bell mig de la urgència del present, de colors apagats i trobant a faltar el temps

en què les oliveres cobrien part del terme i feien l'aire més respirable.



Caterina va seguir el viatge primer cap a València i després cap a Barcelona. I
mentre ho feia pensava en com es transforma el món que ens envolta sense que
ens n'adonem. Fins que un dia, el nostre món ha deixat de ser el més important,
i s'imposen lentament altres maneres de viure, altres dinàmiques. I de cop i volta
ets un estrany allà on has nascut tu i els teus pares, ets una raresa allà on arrela
el teu passat. Un bon dia les teues maneres de viure, vore el món i nomenar-lo
ja no les coneix ningú. El teu món ha mort i tu el sobrevius absurda i dolorosa-
ment, perquè per més que intentes adaptar-te no ets un camaleó, sinó una per-
sona que estimes allò que coneixes.

Passau, 25 d'abril de 2107



per Vicent Ferrer

A l’ombra
del Castell
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A Empar

Mon pare creia haver tingut molta
sort en haver sigut requerit com a

servent del senyor d’Alaquàs, En Lluís
Pardo de la Casta, comte de la Casta,
perquè sempre havia considerat que la
fortuna li somreia si li assegurava menjar
i aixopluc. Acariciant els meus cabells
llargs i bruns, m’aconhortava dient:

- La ferida de les antigues germanies
encara espanta a qualsevol, i nosaltres

ara tenim la sort d’encetar una nova vida sota aquests murs que, a més de pro-
tegir-nos de qualsevol rudesa de la vida i fer-nos sentir frec a frec l’escalfor d’un
palau, ens ofereix manduca i  escalfor, si tot va bé -. I deia açò últim perquè mon
pare era un home savi. Els anys d’experiència al costat de grans senyors havien
desenvolupat en ell grans virtuts com la prudència i la paciència, i molta mà
esquerra.

Fos com fos, mon pare, ma mare i jo ens instal·làvem al tranquil Lloc d'Alaquàs,
en una de les estances que aquell castell tenia al cantó del garbí. A mi em va agra-
dar de seguida, aquell lloc, perquè estava envoltat de séquies que rajaven aigua
clara. 

I el castell, on començàvem a viure, era una obra magna que cap de nosaltres
podria haver imaginat mai poder arribar a viure-hi. Sumptuós i gran, on la pedra
es confonia amb el verd de les fulles de palma que omplien el claustre. Les sales
eren precioses, decorades amb catifes i bonics taulells. La que més m’agradava
era la de la meua senyoreta, Na Beatriu, la filla del Senyor. Vaig tenir molta sort:
Na Beatriu era fadrina i estava per casar, com jo. En aquell llogaret s’avorria i
sovint em requeria a la seua presència amb qualsevol excusa, quan en realitat l’ú-
nic que desitjava era companyia per mantenir una conversa. A mi em va venir
molt bé, donat que encara no coneixia la gent del poble i encara no tenia amb
qui parlar. 
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Na Beatriu es veia ofegada en aquest castell, una fortalesa inexpugnable que la
convertia en presonera de la seua pròpia importància. Mentre li rentava els
cabells i li observava el blanc coll encerclat de penjolls d’argent em contava els
seus gustos: deia que li agradava molt València, que era molt emocionant, per-
què allà els senyorets sempre estaven amunt i avall, i això a ella li agradava. Em
contava coses de Gandia, de les festes que s’hi organitzaven a les vesprades d’es-
tiu. Jo, en canvi, li explicava com m’apassionaven les séquies i els rius, encara que
dintre meu em sentia incompresa:

- Sembles un d’aquests llauradors d’ací, sempre vora les séquies -em deia-. Segur
que faràs molta lliga amb els vilatans. Ets una mica ordinària, Rosella, algun dia
coneixeràs un home que et farà oblidar les séquies i els estanys. Millor dit, et farà
volar fins a rius d’estels, com jo he volat cavalcant amb algun honrós cavaller, del
qual no et puc dir el nom.
- No aspire a tant com vós. Sóc feliç amb molt menys, jo. No em cal un cavaller
- Li vaig respondre.
- Et perdone perquè no saps el que dius -em respongué-. En qualsevol home
veuràs un cavaller si et fa lliscar sobre un estany d’estels.

Amb el temps vaig començar a fer les meues passejades per les séquies al cap-
vespre, si Na Beatriu no em requeria, i tornava a poqueta nit, per si feia falta ajuda
al sopar del comte. Així és com vaig conéixer molts dels llauradors del Lloc: en
Baptista Curuch, en Jeroni Prim, en Joan Sales... Alguns els vaig conéixer pel
poble. Altres al castell, quan venien a parlar amb el Senyor i s’esperaven al pati;
o a les reunions que feien a la porta del castell, el comte i els seus vassalls.
D’entre ells, n’hi hagué un que em canvià la vida.

No el vaig conéixer fins unes setmanes després d’haver arribat nosaltres. La meua
vida donà un tomb el dia que recollint uns estris a palau vaig trencar un fosc càn-
ter d’argila. El senyor es va enutjar molt. Em va fer anar a comprar-ne un de nou
a l’aljama, a la peroleria d’en Jacob Miquel, i fer-me càrrec de les despeses.

On vivien els ollers era una cova. Talment així m’ho pareixia. Allí vaig trobar el se-
nyor Miquel, home fosc i arrugat, de cabells negres com l’espart, recargolat pel
temps, que semblava que soportava el pes d’aquella cova. En demanar-li que em
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fes un cànter nou, em va enviar a parlar amb el seu fill. Així doncs, vaig creuar

dues estances, un corral a cel obert, i en una habitació més enllà vaig trobar el

seu suposat fill, d’esquena, fent girar un torn amb el qual treballava.

- He parlat amb el teu pare i m’ha dit que em faces un cànter fosc, i el necessite

amb urgència perquè és per al senyor comte -li vaig explicar mentre es girava cap

a mi.

Quan aquell tors ample es va girar em vaig quedar glaçada. Estava davant aquell

home que algunes vesprades havia vist rentar-se a la séquia, amb el cos mig nu,

mostrant-me un braços robusts com una branca d’olivera, i aquella esquena que

amb delectança havia esguardat en secret.

Ell també es va quedar parat mirant-me. Per un moment vaig pensar que potser

m’havia vist comtemplant-lo alguna vesprada. Només de pensar en aquella idea

les mans i les cames em tremolaven. Després d’aquell instant, breu i voluptuós

alhora, m’assegurà:

- Aviat el tindràs. Jo el portaré a palau.

- Gràcies -li vaig respondre enmig d’un gran esforç per poder pronunciar aques-

ta senzilla paraula.

Mentre el rubor d’aquella presència em consumia, i aquells ulls, i aquell braços, i

aquell pit ample m’ancoraven al terra d’aquella estança, vaig reunir el valor per

abandonar aquell esguard i vaig marxar. Però just en creuar el corral que em diri-

gia al carrer, vaig escoltar de nou aquella veu que em paralitzava:

- Per qui he de preguntar, quan ho duga al castell? 

- Per na Rosella.

Tota aquella nit vaig estar esperant l’oportunitat de contar a la meua senyoreta

Na Beatriu aquell esdeveniment corprenedor. Tanmateix, la senyoreta no estava

per a contarelles aquella nit i m’ho vaig haver de rosegar jo tota sola al llit, cosa

que em va impedir conciliar el son.
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Al dia següent vaig buscar totes les excuses per no abandonar palau aquell dia,
però el peroler que m’havia pres l’oremus no aparegué, i per culpa seua vaig pas-
sar una nova nit en vigília. Per contra, el següent dia no tenia excusa possible, i
vaig haver d’eixir a fer unes comandes per a la cuina del castell. Crec que els
astres es van posar d’acord per tal que passara el que no havia de passar: en tor-
nar, el cànter ja era allà.

Víctima de la desesperació, vaig decidir que l’aniria a cercar per aquella séquia
que venia del nord, on l’havia vist algunes vesprades. Tres dies després de recór-
rer aquell petit riu d’aigua viva, el vaig trobar de nou mig despullat, amb mig cos
posat dins l’aigua, deixant a la vista de qualsevol aquella pell fosca que m’havia
fet embogir. Aquell espectacle m’espantava i m’atreia alhora. Em prenia tota.

Quan acabà de rentar-se em vaig acostar amb la intenció de donar-li les gràcies
per la urgència, però en arribar prop seu, i veure les gotes d’aigua que baixaven
coll avall i com lliscaven pel seu pit, tota la meua preparació quedà en no res, i
els sentiments que inconscientment havia multiplicat durant aquells dies em feren
presonera de nou.

- Ja t’he dut el cànter. Ton pare me l’ha pagat -digué mentre eixugava els seus
cabells color de nit.
- L’he vist. Volia agrair-te la feina tan bona que has fet. -Crec que quedà un poc
ridícul, però fou el màxim que vaig poder dir. Alguna cosa tenia al fons de les
seues ninetes que m’absorbia el seny. Llavors, la conversa depenia d’ell. Ell em
dirigia.
- Rosella. Ets tu la filla dels servents del comte, no és cert? -mentre jo afirmava
amb les parpelles, ell continuava...- Segurament no coneixes els racons més
bonics d’aquesta horta, les séquies d’aigua més transparent i on s’amaguen els
nius de les caderneres. Vine demà i te’n mostraré algun.

Vaig tornar al castell creient-me molt més important que la meua senyoreta Na
Beatriu. Les portes d’aquella fortalesa s’obrien per a mi. Les arcades eren les
meues amigues i cada racó fosc del palau servia per amagar un tros del pecat que
covava el meu cor. Aquell castell era el meu castell, jo n’era la princesa, i aquell
cavaller em vindria a cercar a cavall del meu destí.
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Les passejades es van fer molt més habituals en els mesos següents. El cuc que

giravoltava el meu melic no deixava de moure’s, i cada dia notava el meu cos

roent si no podia perdre’m entre els seus muscles.

En passar Sant Joan les vesprades llargues i càlides acceleraren i multiplicaren tots

els efectes. La nit era el meu dia i els seus braços les regnes del meu plaer.

Na Beatriu, que per aquells moments ja era conscient del meu afer, i gaudia amb

malvada enveja de tot el que li contava, va començar a proporcionar-me coarta-

des per eixir del castell a mitjanit i tornar de matinada. A canvi, havia de contar-

li tots els detalls de la meva incursió al llit d’estels. No obstant, em reservava el

dret d’amagar-li els més importants, ja que en algunes ocasions m’havia fet obser-

vacions d’en Pere que no m’havien paregut gens bé. Deia que hi havia gent del

poble que veia amb mals ulls aquella família dels Miquel, que pensaven que feien

bruixeria, que adoraven el dimoni, però que els respectaven per la qualitat dels

perols i olles que feien, per la "mà fina", en deien. 

Dins meu, però, açò no feia més que enfortir els nucs que m’unien al meu oller.

En Pere era l’alé dels meus llavis. L’addicció al seu cos bru em va fer veure, durant

aquell estiu, la lluna de tots els colors i formes diferents. Al raser de les canyes,

o sentint el soroll de la mar córrer per les séquies, m'embruixava i em desfeia.

Érem pells de marbre brillant sota els llums del cel.

Una nit, a principis de setembre, vaig ser requerida per la meua senyoreta. Na

Beatriu m’esperava a la seua cambra.

- He sabut -digué- que aquesta vesprada un home ha pujat a les cambres altes,

on es guarda el gra, i no ha baixat. Has tingut sort que el meu pare no s’assa-

bentara.

La mirada còmplice amb què acabà les seues paraules em va torbar. Un sentiment

d’alegria desbocada es va començar a crear dins meu. Na Beatriu encara va afe-

gir:

- Crec que hi hauries de fer una ullada.
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Mentre li feia la reverència habitual abans de donar-li l’esquena i marxar corrent,

encara em va dir:

- Aquesta me la deus!

Per un moment, el silenci que dominava el castell em va espantar només aban-

donar la cambra de la meua senyoreta. Semblava que darrere de cada pilar del

claustre hi haguera alguns ulls que em guaitaven. El cresolet que m’il·luminava

tenia un sabor solitari entre tanta pedra. Així i tot, les meues passes anaven més

enllà del que podia il·luminar aquell ciriet incrustat en un estri de llautó. En un ins-

tant havia arribat al magatzem del castell. 

El soroll de la porta va delatar la meua presència a tots aquells muntons i piles de

sacs i caixes. L’estança era molt gran i la poca llum del cresol la feia més alta del

que era en realitat. Al sostre hi havia tot de bigues d’alguna fusta bona que aguan-

tava el pes de la teulada. Una de les parets tenia finestres de tamany reduït que

procuraven la ventilació dels aliments que s’hi emmagatzemaven. Aquell lloc el

veia tan sobri que fins i tot les parets demanaven flaires de vida.

- Pere!... Pere! -vaig cridar.

Fins a vuit vegades vaig haver de dir aquell nom fins que una veu digué:

- Rosella! Estic ací!

Les hores que succeïren aquelles paraules em marcaren per a tota la vida. Ni tan

sols Na Beatriu fou capaç de traure’m un sol mot. Només les parets d’aquella

cambra poden contar-ho. Elles saben la veritat de la meua història perquè van

ensumar l’olor de l’amor com mai s’ha vist a aquell castell de pedra massissa.

Els següents dies van vindre acompanyats de molta agitació local. Mon pare, com

sempre, em va aconsellar de no preocupar-me dels problemes dels altres. La

incertesa que s’ensumava a l’aire em va fer anar a buscar en Pere. Algun afer

social de gran trascendència anava a passar.
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El vaig trobar gairebé amagat, amb el rostre seriós i uns ulls plens de còlera que
s’ompliren de llàgrimes en veure’m. Aquella imatge em va corprendre. No ente-
nia res.

- Rosella -em va dir- saps que t’estime més que qualsevol altra cosa. Estar amb tu
era per a mi una cosa inabastable, prohibida, encara que a tu no t’ho semble.
Encara que ha sigut a contracor, t’he hagut de mentir. T’he hagut de mentir per
poder veure els teus cabells llargs, t’he hagut de mentir per veure brillar els teus
ulls vora les séquies, t’he hagut de mentir per tenir el teu amor, i t’he hagut de
mentir per poder trobar la meua malaurada felicitat. I ara t’he de fer pagar a tu
també les conseqüències del meu egoisme. 

Els seus ulls rajaven llàgrimes incessants, i veure aquells ulls foscos que tant amor
m’havien oferit m’aturava el cor per segons.

- No patisques per res, que jo també t’estime per damunt de qualsevol cosa del
món. No plores, amor meu. No has de patir per res, que siga el que siga ho
podrem superar. Però per favor, deixa de plorar, que se m’esgarra l’ànima de veu-
re’t així.

Les meues paraules no pareixien tenir l’efecte desitjat. L’amaga tristor que sofria
el seu cor s’albirava fàcilment als seus ulls humits de desconsol. Però les meues
carícies van tranquil·litzar a Pere un poc; suficient per poder articular encara uns
mots deslligats i entrebancats amb sanglots:

- Rosella, saps que el meu pare algunes vegades m’anomena Ias. I ets de les
poques que han sentit alguna vegada aquest nom. -I ací féu una parada per
agafar aire, com si volguera temps per pensar el que anava a dir-. Mon pare em
diu Ias perquè el meu nom no és Pere. El meu vertader nom és Iassim... i Alà
és el meu Déu! -després d’aquest sotrac que tant em costà de comprendre,
continuà-. Ho sent Rosella, aquesta és la meua realitat. Dins d’uns dies he d’a-
bandonar el poble, el meu poble, la meua horta, el meu castell, l’única terra
que conec, la terra dels meus pares, dels meus avis i els meus avantpassats, i
em duen a una terra que no conec, on no hi conec ningú, però on Alà farà un
paradís ben gran per a tu i per a mi...



Els nostres cossos es van unir en una abraçada intensa, l’abraçada que represen-
ta el comiat d’aquell que mai més veuràs i que tant estimes. Els seus braços m’es-
trenyien  traient-ho tot de dins seu i quedant-se buit per dins. Res no volia endur-
se allà on anava, tot ho volia deixar ací. La seua vida i el seu cor s’havien de que-
dar ací, a l’ombra del castell.

Els camps de roselles florien a Alaquàs.

En Iassim, el meu Pere, va deixar Alaquàs uns dies més tard. El seu cor, però, es
quedà amb mi. La seua ànima jeia amb mi cada nit; la protegia el castell. El seu
amor i el meu amor, dins meu tots dos, esperaven amb ànsia el naixement de la
vida que creixia a les meues entranyes.



o el Castell de les tres torres
per Maria Guasp Martínez

Postúmia
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Als meus pares

Postúmia era un infant lliure i feliç. Jugava amb tots els joguets que volia: nines,
baldufes, cércols, birles, o el joc de les puces fet d'ossos d'anyell que li va

portar el seu pare de l'Àsia. Ella sempre anava corrent per totes les estàncies d’a-
llò que podríem anomenar "la seua llar". Pujava a la part més alta per les escales
de caragol però de sobte te la trobaves furtant menjar al rebost de les atrafega-
des cuines o fent competicions pels corredors amb Blanquet, el gat negre i
esmunyedís de la seua mare.

Durant el dia el joc que més li agradava era el d’amagar-se per fer enfurir Maura,
una de les serventes que estava al seu càrrec. Però tot això ho podia dur a terme
amb més gràcia i astúcia quan la mestra anava a la seues dependències a ense-
nyar-li les lliçons. És quan, aleshores, i abans que entrara Maura a la seua habita-
ció per dir-li que la tutora l’esperava, Postúmia eixia disparada com una fletxa cap
al celler i, quan era descoberta entre els grans tonells de vi, pujava de dos en dos
els esglaons de l’escala gran per arribar a la galeria porticada, on es posava entre
els buits dels arcs apuntats i les columnes octogonals amb la finalitat de sorpren-
dre Maura. O s’amagava a la cambra de la investidura, darrere de les armadures
de cavallers o dins d'un armari de roure oblidat a les golfes... però a la fi Maura
només havia d’anar a la bilblioteca per trobar-la i dur-la d’una orella davant la
senyoreta Úrsula.

Les classes es feien a la sala xicoteta, però ella sempre es distreia mirant les figu-
res de l’enteixinat, o repassava amb el peu els dibuixos heràldics dels taulells del
paviment, i no escoltava les lliçons de Cúrsila, com l’anomenava en sercret, que
intentava instruir-la en els cànons més cultes.

Postúmia, de vegades, i no sabia ben bé per què, tenia el desig de desaparéixer
i no tornar mai més. En aquests moments de feblesa es refugiava al seu dormito-
ri, que era grandíssim, i al bell mig d'aquell espai, calentet perquè hi passava el
fumeral de les cuines, hi havia el seu llitet amb columnes enrotllades com un
budell i coronades per una bola de fusta. A ella la tranquil·litzava resseguir amb
els dits aquella espiral i quan arribava al matalàs és quan, aleshores, s'adormia. El
dormitori ja no tenia res més, llevat de dues cadires amb braços, un armari menut
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i una espitllera per la qual entrava un rajolí de llum del sol i des d'on Postúmia mai

no va poder veure cap a fora perquè hi era massa alta. Tanmateix ella havia inten-

tant convéncer la seua mare per a alegrar, amb frisos de motius florals, els freds

murs de rajola, pedra i argamassa. Però al remat va acabar per deixar-ho córrer

perquè el seu pare li va posar un dels quadres dels seus avantpassats de rostres

eixuts, cosa que a ella no li feia gens de gràcia.

No obstant, el quadre que més li encisava es trobava només pujar l’àmplia esca-

la, a l’entresol. Allí, com un estaquirot, i sense que ningú ho sabés, examinava

amb la mirada cada mil·límetre del llenç, i quan de vegades per la nit li entrava

ànsia pensava en els angelets de pèl rull i ros i de mans grossetes, i segurament

tèbies, que volaven per damunt d’una verge de somriure dolç; era aleshores quan

queia en un profund somni, inspirat també en les històries de cavallers que li con-

tava el seu avi. Ella s'imaginava dalt de la seua egua, al galop com el seu pare:

cavaller de l'ordre de Calatrava, primer comte d’Alaquàs, comanador de Sagra i

senyor d’aquella vila i terres. Tot això ho somiava quan no ho feia amb els cares

dels seus descendents que mai no va conéixer, amb les terribles gàrgoles de l’es-

glésia del campanar o amb les rondalles de por d’algun criat xafarder que s’in-

ventava a vora el foc de la cuina. 

Tanmateix la seua afició més apassionada no era espiar els servents fent les seues

feines o en les seues dependències a les golfes, sinó els cucs. Postúmia tenia

diverses capses de fusta foradada amb dibuixos de flors i paisatges en relleu.

Dintre hi havien centenars de cucs de seda i capolls. A ella li encantava pujar a

les torres coronades pels merlets i penells, el lloc més alt de la seua residència i

del poble, i passar-se hores observant la gent, molt menudeta des d'allà dalt;

jugava a triar una persona i anar perseguint-la amb la mirada fins que girava un

cantó i la perdia de vista. El joc era més divertit i difícil el dia que hi havia mercat,

perquè aleshores la plaça s'omplia de gom a gom. També li agradava mirar més

enllà del poble i veure l'horta, els camps de blat, carxofes, bledes o encisams

sobre el fons blau del cel. Era el moment del dia que més feliç se sentia i és quan,

aleshores, obria a poc a poc les petites capses de fusta i deixava escapar els cucs

de seda que s'havien convertit en papallones. Quin goig feia la torre!
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El dia que Postúmia va fer nou anys es va despertar i no va tractar de fugir i

d’amagar-se perquè no volia rentar-se la cara amb l'aigua freda de l'aljub,

cordar-se la brusa, les sabates, posar-se les faldilles, la jaqueta, fer-se els cabells,

prendre's la llet i les torrades, el got de suc de taronja, anar a les classes... Es va

quedar una estoneta al llit fent-se la dormida. Devia de ser ja tard perquè el sol

entrava per l'espitllera, i això només passava en el descans entre la primera i la

segona lliçó, entre la de matemàtiques i la del llenguatge. Aquell dia però, la mes-

tra no venia, no perquè estiguera malalta no, sinó perquè era diumenge i era el

seu aniversari. Des del llit estant va intentar recordar què havia somiat aquella nit.

Tancava els ulls ben fort i regirava entre els seus pensaments, però no res. No hi

havia manera. Només posar els peus a terra i sentir la frescoreta del taulell li va

vindre a la memòria aquell vell criat que un dia com el avui li va regalar una peti-

ta capsa de fusta amb foradets. Postúmia va obrir-la amb ulls ben oberts, i dins hi

havien uns pocs cucs de seda i unes quantes fulles de morera... El seu record es

va veure interromput per la presència de la seua mare, que la va besar i felici-

tar. El pare venia darrere amb un regal a la mà: un altre ninot de fusta que

dies més tard va romandre abandonat en un racó de la sala de jocs. Però la cria-

tura s’havia entussudit que volia per a aquell dia especial els merlets d’una de les

torres per fer-se una caseta de joc al pati, tanmateix el seu pare ja els havia cedit

en donatiu per a construir el campanar de l’ermita de Santa Postúmia, patrona de

l’ofici de la seda.

Al mig dia farien una gran festa, vindrien els seus cosins i cosines que vivien fora

de la comarca i altres convidats que no coneixia. El gran saló de llums de cristall

de Venècia s'ompliria de dones carregades amb joies, i la cuina de crits. Les tau-

les es vestirien amb les millors estovalles de fil de seda i canelobres d’argent, i per

a dinar hi hauria els menjars més delicats i exquisits amb el millor vi de la comar-

ca. Queviures de tot tipus; per als entrants: alvocat amb gambes, pimentons amb

moixama, espinacs amb panses i pinyons, fetge salat amb all i julivert; el primer

plat: sopa de menuts, arròs de senyoret i allipebre de llangostins; el segon plat:

truites amb salsa d’ametles i turnedons amb xampinyons. I per a les postres, un

gran assortiment de fruits i pastissos d’ametla.
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Per a Postúmia aquell dia era molt especial, com qualsevol infant de la seua edat.
Sobretot tenia el costum d’abocar-se a la finestra per veure l’espectacle que ofe-
rien els seus oncles Colibere quan arribaven en carruatge i l’enrenou que mun-
taven en baixar. A ells els agradava entrar per la porta de mig punt emmarcat en
pedra, per "la porta gran", deien. Se sentien feliços i importants, aquells familiars
ja vells, quan travessaven aquell llindar.

Esperant a altres familiars és quan va veure per primera vegada aquell xic de pan-
talons curts i vestits estranys que acabava d’arribar amb un grup més gran. Una
xica de pell blanca i clotets a les galtes els mostrava i els acompanyava per les
dependències. Per veure'l bé, i ràpidament per no perdre'l de vista, va observar-
lo pels arcs del claustre. El que més li va sorprendre va ser que el xic portava sota
el braç una capseta de fusta com les que tenia ella. Postúmia no podia deixar de
mirar-lo i va sentir un desig fort de baixar al pati i obrir aquella capsa, malgrat
saber què hi havia dins. De sobte el xic es va girar cap a amunt. Les seues mira-
des s'haurien entropessat si no és perquè en aquell mateix instant van arribar els
seus cosins i cosines fent gresca i tocant els picaportes de ferro. Però més tard,
ella es va assabentar per la seua cosina Jerònima que aquell xic es deia Joan, i que
havia vingut de la mateixa vila d’Alaquàs amb un grup d’amics i que, a més a més,
també acabava de fer els nou anys.

Postúmia va passar un aniversari molt agradable i feliç jugant amb els cosins
Manfredi, que vivien a un país llunyà, a la gallineta cega, a les xapes a la paret, al
mocadoret, al sambori o a un joc que estava molt de moda per aquells temps, a
moros i cristians. La festa va acabar amenitzada per un grup de joglars que toca-
ven el llaüt i la viola de mà i que recitaven els poemes més selectes de l’època.
Els malabaristes tampoc no van desmeréixer la seua actuació, fent equilibris amb
cinc torxes de foc o llançant-se dagues.

Uns dies després d’aquella gran festa Postúmia va pensar que ja s’havia fet gran.
Per a demostrar-s’ho va eixir del palau per la porta de l’almàssera, que moltes
vegades algú es deixava sense tancar en pany i clau. Es va alegrar de poder mirar
per fi des de baix i deixar de veure les persones com a formigues. Estava con-
tenta perquè quasi mai no eixia al poble, ni tan sols quan anava a l’Ofici, perquè
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entraven directament des de dins de la galeria travessant la tribuna que donava a

l’església. Aquell matí la xiqueta gaudia tant que no tenia prou ulls per mirar-ho

tot. El mercat era ple de gent, de dones carregades amb malles comprant, de

botigueres amb davantal venent i cridant, de fruites, verdures, peix, d’animals

vius, d’animals morts, de xiquets i xiquetes corrent i jugant... Però a Postúmia l’a-

legria se li va acabar més prompte del que pensava. Maura l’observava entre la

gentada amb cara de pocs amics i no va permetre que fes un tomb pels voltants

del poble. Evidentment que li ho va contar als seus pares i no es va lliurar de

més hores d’estudi i de lliçons de bones costums, i es van acabar els jocs fins

a desembre.

Això sí, com a resposta al seu, segons ella, desmerescut càstig va gravar una ins-

cripció, que la va tindre entretinguda totes les vesprades durant tres mesos, en

una de les pedres del mur que donaven al vestíbul, davant mateix de la porta pri-

cipal: "P L f Postu-miâna Maurae lib b m f". La traducció, si fa no fa en la nostra

llengua, diu així: "Postúmia Postumiana, filla de Luci, ha fet aquesta inscripció per

a fer enrabiar la seua serventa Maura, que bé s’ho ha merescut".

***

A Joan el varen sorprendre somiant despert. Els seus companys de classe li van

haver d’estirar, a més de les orelles perquè aquell dia feia nou anys, dels panta-

lons perquè se n’adonés que l’explicació s’havia acabat i que es disposaven a

abandonar la sala.

- Voleu fer alguna pregunta més? Va dir Clara, la xica de pell blanquinosa i clo-

tets a les galtes, que feia de guia del castell d’Alaquàs. Aleshores, Joan va alçar la

mà, mentre buscava amb l’altra una capsa de fusta que li havien regalat, i va pre-

guntar:

- Però al final què va passar amb Postúmia?

Els seus companys de classe es van mirar i van començar a riure i a cantar:

- Joan estima Postúmia! Joan estima Postúmia!

Alaquàs, gener de 2003



per Juanvi Mena

El malson
del Castell
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Penja el mòbil després de parlar i, amb els peus, arrambla el tamboret, que va
a parar-se junt a l’Exin Castillos.

És la Gegantessa, de vora un segle d’edat, de cabells blancs i saies negres, ulle-
res de cul de got i vídua per a sempre del seu gegant, que ja fa més temps del
que li agrada recordar i que cria malves en algún lloc del corral.

- Vull una colla teatral perquè m’entretinga la nit de cap d’any i em salude l’any
nou com pertoca: amb distracció i plaer, 
va insistir de nou la Gegantessa al telèfon,

- És que és ja impossible trobar cap que vulga treballar en este país del dimoni?,
és que funciona tot tant bé i rebé que ja cap déu doblega el llom per arreplegar
un euro de terra? Mire, senyoreta, el que jo demane esta nit és la mar de fàcil:
vull que vosté m’envie uns joglars perquè em facen riure, i punt. I em dóna igual
el que siga, L’Alardó eixe o La Jactància, li recalque que siga de primera, i que no
es vanaglorie per dos quinzets i que sàpiga on té el cap i es vista pels peus,
¿estem o no?

L’espardenya de la Gegantessa pren terra i es bamboleja entre l’escac del terra i
la calça del peu. L’aula on està parlant esta madona de negre quasi resulta una
olla a pressió, i de la cuina que té ben a prop arriba la substància prometedora
d’un excel·lent cuit.

- Prenga exactament el nom de la vila, per favor. És Alaquàs, la qual trobaràs amb
plaer i goig, que deia el meu home, que en pau descanse. Alaquàs, 
continua detallant la Gegantessa i recreant-se al voltant dels taulellets blaus i
blancs, que de Manises hi havia d’estar ben servits, amb caricatures del segle XIX, 

- Alaquàs només té un Palau, tant sols un; castell, no, senyoreta. De castell, res de
res. Palau, i gràcies. ¿O encara no sap vosté la notable diferència que hi ha entre
un castell i un palau? Dona, per favor, que estic parlant-li de ma casa, no sabré jo
del que parle ¿o què? El castell s’alça,
i la Gegantessa es fica a riure bojament i, amb la boca oberta, certifica pèl per agu-
lla que ja no li queden dentoles,

- El castell s’alça damunt..., això és la mar de curiós. Quan parlem del castell, par-
lem d’una elevació màgica i encantadora, ¿veritat? El castell duu el domini per sí
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soles i el duu, com diu el poble, a la taula i al llit..., encara que es tracte al llit de
la meua memòria... El palau és una altra cosa. El palau és la residència superba
en la qual m’acomiade d’esta miserable vida. El palau es quedarà per a sempre
en la història i jo me n’aniré d’ací a no res...., ¿comprén, senyoreta, perquè vull
passar-ho de puta mare esta nit, que fins i tot pot ser l’última de la meua vida?

La Jactància i els seus joglars arribaven al pati de cavalls del Palau d’Alaquàs rat-
llant l’hora de les bruixes, i el piafar del carruatge prengué ressò i besà la tran-
quil·litat de la nit mentre les primeres copes de cava es buidaren amb una lleu-
geresa plena de satisfacció.

Estava formada la colla jactanciosa per tipus amb una egolatria suprema, i no és
mala llet la que envolta estes paraules, ben al contrari, és la característica princi-
pal que es requeria per a introduir-se en els papers necessaris per a fer-ho i per
a fer creïbles les mil i una canallades amb les dones que triaven els senyors no
tant feudals, encara que igual de fills de puta.

El Tenorio i la Poncella, el galant i la galanteria encara verge i prou sorda als hàbits
de l’amor, era la parella tràgica que lluitava sempre i que quasi sempre s’endinsa-
va en les canonades de la foscor i la immundícia.

La Madona era la mestressa de claus, la Rebeca silenciosa que custodiava els
desitjos del senyor, la que en lloc de caminar, levitava traginant-se les escales del
Palau i s’apareixia penjada de l’enteixinat menys sospitós.

L’Escrivà, que tenia la doble o triple ocupació, segons els casos i la urgència del
lloc triat, per una banda anotava qualsevol burrada que els personatges deien; i
per l’altra, era l’encarregat d’escriure unes quantes gràcies per a eixir del pas en
moments molt concrets de l’obra representada i que feien la rialla salvatge del
públic..., i quan no feia cap d’aquestes feines, el més provable era trobar-lo aga-
fat a un got de whisky on ofegava, no ja les penes de l’amor, sinó la inutilitat dels
seus versos.

El Saginer, tant inquietant com inquiet, era l’ànima en pena que mai de la vida, en
aquest cas: de la mort, no podia faltar en tot castell que es pree. Fantoxte de
volta i mitja, el Saginer transformava el somni dels xiquets de la casa en autèntics
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malsons, i si no em creieu, pregunteu-li
a l’Escrivà la vegada eixa en la qual el
Saginer i la seua malànima aprofitaren
una nit de lluna plena i plena també de
descuits brutals, per segrestar els
menuts del castell on estaven i, sense
cap compassió ni misericòrdia, els assas-
sinaren per a traure’ls el poc de greix
que criaven.

La Prostituta reial, la dona amb sang
blava al seu cos i púrpura a les bragues,
la vampiressa que torejava els capritxos
senyorials amb els llavis i la llengua: unes
vegades amb reminiscències de Maria
Magdalena i altres duent al límit la
loquacitat de Sherezade.

- Això diu que era, 
encetà de sobte la púrpura Prostituta,
quan els personatges de La Jactància ja
mamprenien la reconquesta del Palau
d’Alaquàs i campaven per tot arreu i
encara no hi havia fet acte de presència
el Bufó dels joglars, el Bufó mai de la vida bufat i que ja treia el casquet pel pou
del pati dels cavalls.

- Això diu que era el malson del Castell, 
cascavellejà el Bufó eixint del pou amb els llavis irònics i li estampà un bes de llen-
gua i tot a la reial Prostituta, 
- Recorda que m’han donat carta blanca, 
digué el Bufó fugint de la nyespla que ella li volia arrear, 
- No l’oblides mai, princesa meua: la meua fulla està immaculada, blanca blan-
quíssima, el que no es pot dir dels subterranis del palau que ara mateixa xafem.
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Des de la seua ignorància, el renill dels
cavalls subratllaven l’envit del Bufó, que
girà la mirada i amb el picardiós somriu-
re li afegí:

- Passadissos que mai no han eixit a la
llum del poble, passos tan estretets que
només cap i cabia una persona cada
vegada que era creuada, nua de totes
les seues pertinences materials: ni pas-
sacavalls ni cercaviles, ni llençs en vina-
gre..., sequiatges amb la boca de llop i
els braços de rata, sequioles més rove-
llades que el piu del meu iaio.
- Vinga, home,
li replicà la reial Prostituta, sense massa
convicció,
- Tu sempre apardalat com estàs.
- La gent es fixa en les merlets,
continuà dient el Bufó,
- Es fixa en les torres bessones i en el
castell de les quatre torres, es fixa la
gent en l’acròpoli grega i en la corona-
ció de la primavera, però en allò que la

gent no repara és en la part oculta, la de l’ànima i la de la vida, i és esta banda
submergida la que sempre ha importat i per la qual les mans de més d’un estan
tacades de sang.

Si esteu al tant de les converses, hui en dia, qualsevol vivenda que s’adquirisca
duu la seua plaça de garatge incorporada. A les acaballes del segle XVI succeïa
tres quarts de la mateixa cançó, però en lloc de tindre cotxes, el que tenien els
senyors dels castells eren cavalls, per la qual cosa disposar de cavallerisses es
convertí en una qüestió de primera necessitat.
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I el Palau d’Alaquàs no fou una excepció... Ni en esta ni en cap d’altra destil·leria
humana.

En la quadra espaiosa, que es trobava a la dreta de l’entrada principal, hi havia
una latrina per a fer de ventre i tot. Junt a este domèstic es podia gaudir d’un
segon pou..., i en esta dependència del Palau, la dels cavalls, es notava ja la
calentoreta que el cavaller rebia.

Amb la joiosa admiració, els cascavells del Bufó recalaren en l’enllaçada de dos
insubstituïbles necessitats del cos humà: la de cagar i la de beure.

I si m’apureu, la de fugir, i no precisament de la cuina sinó del mateix castell, ja
que entre les rodalies de la cavallerissa es trobava també el seu principal passa-
dís.

La boca del Bufó se li feia aigua només imaginar-s’ho i imaginar-se ell mateix entre
les travesseres del castell d’Alaquàs i els corredors subterranis i les séquies, que
eren les obres que té a mitges la Gegantessa a sa casa i en les seues canonades...,
que era on el Bufó es trobava en realitat.

Però el seu goig en un pou, mai de la vida millor dit.

Quan els dits del Bufó acaronaven els primers poemes de pedra que el Palau
tenia, s’escoltà per tot el castell com la mestressa de claus cridrava, amb el trian-
gle musical, i convocava als joglars dient-los que contaren alguna cosa d’allò més
viva.

O se la inventaren, que collons.

La qüestió era que eixa nit de cap d’any s’obria més enllà dels portalons del Palau
d’Alaquàs: s’obria també les portes de la investigació.

De les cames humides de les dones i dels passadissos del castell. Plens de miste-
ri i plaer: les unes i els altres.

- Encara que la tremolosa època de l’enderrocament haja fugit del calendari, el
Palau d’Alaquàs somia algunes nits amb la turmentosa història del passat,
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anunciava la mestressa de claus en la sala central, la que està situada en la crugia
nord. 
Per si no sabeu el que és una crugia, l’Escrivà em fa una escolteta per a informar-
vos que la crugia designa el saló de trànsit, la passera de llum dels castells i dels
hospitals.

- Jo persistisc dient-vos que el sub-
terrani és el contrapunt de la crugia, 
comentà el Bufó quan la boca de la
Madona féu la seua particular
pausa.
- I tant els subterranis com les cru-
gies són uns escenaris meravellosos
per a crear històries, i ací teniu als
captaires que només busquen les
bocanes del metro per a refugiar-
se.

Però la Rebeca del Palau d’Alaquàs
continuava amb la seua xarrada:

- Encara que ja no estem a l’any 18
del segle anterior, ni penge la seua
espasa de Dàmocles, este Palau
encara destil·la un suc especial, i no
de plaer, sinó de temor.

La Rebeca del castell sabia d’allò
més bé en quin punt havia de fer
les pauses de la seua exposició i
quantes dates històriques els havia
de donar.

- Com sabeu ja, esta meravella d’escenari estigué a punt de volar per l’aire, i hi
ha dos personatges que es convertiren en la seua salvació: Teodor Llorente i
Marià Benlliure, gràcies als quals es pot dir que el Palau d’Alaquàs fou indultat...
Eixir del corredor de la mort, al Palau d’Alaquàs, li va costar deu mil peles.
- Escorcollem-les, 
s’encabotà el Bufó
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- Espigolem, i deixem-nos de bestieses, per què cony hem de mirar cap a d’alt si
jo vull espigolar el que hi ha baix?
- I hala, a vore si trobeu la inspiració i conteu una història que meresca la
pena,
rematà la mestressa de claus
Allò mai vist. Conteu alguna cosa viva i novedosa, que se n’isca del corrent, que
palpite. Conteu, per exemple, com apujaven les poncelles a les golfes, i com
resultaven desponcellades a l’empar de la torre fantasma.

La imatge és la d’un hipotètic llenç de Dalí en suspens. Representa el castell en
l’aire, i perquè puguen vore’s realment els passadissos i corredors, dels quals es
poden trobar un fum, estan transparentades a l’estil de séquies i canonades, que
són en realitat les obres que té a mitges la Gegantessa a sa casa.

Els primers badalls feren que la Gegantessa obrira la boca i tancara els ulls.
L’aurora no tardaria en arribar i ella, la Gegantessa, ja buscava el reconfort del
xocolate i la mantegada.

L’antiga casa de la Gegantessa és l’únic edifici laic en tota l’horta valenciana i és
la seua joia i, com escrigué Enric Juan Redal una nit de lluna plena també, cal rein-
vindicar la propietat sentimental del Palau d’Alaquàs, perquè a l’ombra del castell
es contaven i es conten llegendes que han enllaçat i enllacen el romanç tradicio-
nal del poble, que van naixent i morint generació rere generació.

Entre altres que té, el malson del castell, també és eixe, que sent Palau, que li
diguen Castell.

I el castell està unit per una galeria coberta a l’Església de l’Assumpció perquè els
senyors i senyoretes pugueren anar a missa sense eixir de sa casa: és a dir, ja foren
uns avançats que idearen la rudimentària tele al menjador per a escoltar la missa
els diumenges al matí.

I voilà: la Gegantessa va a vore la tele, i creua eixa galeria. Veu l’última missa que
li fan i es dorm, és massa vella i el seu cos ja no respon com abans.

Mentre, els passadissos eren abordats per la Jactància, que culminava la seua
reconquesta del Palau d’Alaquàs i clavava la seua emocionada firma.
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Amb ploma i tot.

- Bé, - esclatà finalment la veu satisfeta de la mestressa de claus, -
- I ara que estem tots i l’obra es troba per a l’estoc final, tant sols ens resta elegir
qui va a ser el nostre rei.
Un desbordant fum de públic corejà les paraules de la Madona l’aplaudiment de
sí, sí.
- Per triar-lo, tenim un grapat de candidats: i el primer és...,
- i la mestressa del Palau d’Alaquàs deixà en suspens la benvinguda de la lluna
plena, que la recolzà amb un incipient tariro, tariro..., -
- El Rei Baltasar.
¡No, no!, - tronà de nou el públic, - que eixe acudeix sols una volta l’any i quasi
mai es deixa vore.
- El Rei Joan Carles, - va suggerir la Poncella. -
¡Tampoc!, que a eixe tant sols li agrada llegir i llegir, i un rei a més a més de ser
lletraferit també ha de saber de la vida i espavilar-se i espavilar-nos, ¡que redéu!
- Pepe Rei, - proposà el Tenorio, quan el guirigall de la gent se suavitzà, per a
mamprendre’l de correguda. -
¿Què dius, tio?, ¿t’has tornat boig o què? Ja estem farts d’assassins i de gentola
miserable.
- El rei Fernando o Fernando Rey?, - es tragué del seu barret de copa alta el
Saginer. -

És un perfecte cavaller, de rocí flac i ports d’elegància, i de no ser per la cir-
cumstància que estiguera ja criant malves, ens faria un gran paper.

I com no podia ser cap d’una altra manera, l’últim en ficar el morro, que no la
pota, va ser el Bufó, que amb un altaveu s’alçà fins la torre nord-est i, al ronc
engalipador de la lluna, llançà el seu passador d’or.

- Aleshores, ¿què cony fem ací?, ¿a qui triem?, ¿al rei dels escacs?, a qui: ¿al
banc o al negre?, sempre ens diran que elegiríem en funció de la raça i ens acu-
sarien de racistes i tot..., ¿llavors? Parleu, ¡redéu!.., res, caguerà de bou, que deia
el poble, quan plou s’arremulla... Que torne la pols a la polseguera d’on va nài-
xer i torne el viu a piuar dolçament perquè la nostra reina siga la vila d’Alaquàs.



per Pilar Latorre
Al Castell
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Oblida els camins incerts de llevant;
deixa traspuar el suc de morera
per les gàrgoles i l’aigua de sèquia
pels centenaris carreus macerats.

Desperta ja del sopor persistent
que s’enfila a cops pels coixins de l’heura,
i mira l’òxid que ha deixat l’absència
en les cambres furtives de ponent.

Obri les portes, símbol, fortalesa,
mostra amb impudícia la bellesa
als fills dels llauradors infatigables.

Renaix: respira, dubta, aprén, estima;
sigues del poble antiga regalia.
Desterra el xaruc somni inexpugnable!

Alaquàs, gener de 2003



per Joan Vila

Itinerari
(Tríptic d’un temps nou)



1. PEDRES

He pintat a la nit llums invisibles,
ventalls de llunes amb fonaments de roques,
rius polsegosos d’il.lusions florides,
pedres d’ahirs
sobre cadafals d’estimes.

I he assistit perplex,
amb ànima i cor bressolat per runes,
al naixement del dia entre filtres brunzents d’escumes
parides en una mar hialina
de guanyadores rialles i derrotades bromes.
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2. ANDRÒMINES

Al bell mig de la ciutat
adés dormida,
els murs de segles
festegen l’adveniment del dia.

Cerca la llum naixent els e spais horitzontals
i, mentre la ciutat s’estira entre carrerons d’andròmines,
es penja en la pell bruna de les torres històriques
una sensació de joia i tendresa.

Cap castell, cap fortalesa
d’ara i de sempre,
viurà mai aquest moment del retorn
amb tanta humilitat i tanta vigoria.d’un itinerari evitern i
inevitable.
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3. TEMPS

Creua l’espai dels dies i les hores
una matèria inabastable i animal,
un caliu cendrós de nostàlgies i quimeres,
un fulgor imprecís, present i inajornable.

El temps, matèria del no-res
que em/et/ens confon i recorre
en una bafarada simètrica i vertical,
n’és el seu amagatall inextricable.

I hi visc/vius/vivim
- ara i adés i sempre -,
òrfens menors de fills de déus insubornables,
al capdavall llampecs o espurnes
d’un itinerari evitern i inevitable.
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