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JORNADA PRIMERA

A LA XOPÀ

PEPA: 

GLOPS:

PEPA: 

GLOPS:
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(Apareix Pepa buscant entre els arbres. S’acosta a la 
gent i els pregunta què fan allí i si també estan bus-
cant a un intrigant agent que vol recuperar uns arxius 
perduts.)

Disculpe, perdone que el moleste. A vosté també l’ha citat ací 
una espècie d’agent secret per a un tema de l’aigua?

Sí? I a tots vostés també? Però vostés es coneixien ja d’abans, 
són d’alguna associació d’historiadors de l’aigua o una cosa 
així? Ah, que no... Però els han citat ací a esta hora?

(Enfadada) Doncs jo no entenc res. Tant de secretisme i tanta 
història i ara resulta que som ací cent i la mare i ni tan sols són 
historiadors... Quina manera de prendre-li el pèl a l’arqueòloga 
més prestigiosa de Xàtiva.

Per cert, algú de vostés es diu Glops? Que no? I damunt ni apa-
reix!

(Parla per a ella) Calma, Pepa, calma, que els teus estudis sobre 
la llegenda del Canal de Bellús poden esperar. Tu calma’t i li 
dones cinc minuts i si no apareix... Doncs millor perquè açò és 
molt estrany.
 
(Apareix Glops. S’enfada visiblement en veure a tanta 
gent.) 

A veure, qui de tots vosaltres és Pepa l’arqueòloga... A veure, 
que isca que s’assabentarà... La que m’ha muntat esta tia.

Ep! Menys mala llet que jo no he muntat res.

Eres Pepa? L’arqueòloga especialitzada en patrimoni de l’aigua 
de Xàtiva? No sé si m’ho crec.

Doncs t’ho hauràs de creure. I ja pots anar explicant-me quina 
classe de bestiola estranya eres tu, per a què em vas citar amb 
tantes presses i què fa tota esta gent ací si volies mantindre la 
nostra reunió en secret.
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I jo què sé que fa tota esta penya ací...  

(Mira al públic amb desconfiança i baixa la veu) Per a mi que el 
mateix virus informàtic que s’ha carregat els meus arxius està 
tractant de complicar-me la vida perquè no els puga recuperar.

De què parles, per Déu? Comença per dir-me qui dimonis eres 
tu.

Glops, guardiana de l’aigua de Xàtiva i agent secret... cal dir 
que amb dificultats perquè resulta que fa uns dies hi va haver 
un atac informàtic als arxius ultrasecrets i s’han esborrat un 
muntó de dades. De fet, s’han esborrat trossos dels arxius. Ara 
està tot ple de frases incompletes, paràgrafs sencers desapa-
reguts... Jo què sé, un desastre! Si et dic la veritat, ja no sé ni 
què falta ni què no. Per això et necessite, però només a tu, no 
a tots estos.

Potser poden ajudar, qui sap. Ja que estan ací.

Tu creus? Si els ha convocat el maleït hacker que ha provocat 
tot este embolic no sé si són de fiar. I, a més, si no tenen ni idea 
de la informació que hem de recuperar seran un llast per a no-
saltres. Ah! Espera, se m’està ocorrent una cosa... És la prova 
perfecta! Els faré un examen.

(Es dirigeix al públic) Jo no sé molt bé què feu ací i si fiar-me o 
no de vosaltres, però ja que esteu, a veure si em puc aprofitar de 
vosaltres una estona... Uf! Espera que això no queda molt bé... 
A veure si em podeu ser d’ajuda... Millor però tampoc... Mireu, 
jugarem a una cosa molt guapa i si guanyeu se’n veniu amb 
nosaltres a... a treballar per al servici secret dels guardians de 
l’aigua durant una estona. Això mola, no?

(Juguen a una espècie de roda de Pasaparaula ende-
vinant paraules relacionades amb l’aigua)

Bé, val... Sembla que serviu per a açò de recollir dades per a 
cuidar de l’aigua i bla, bla, bla. 

Ja que treballarem junts, us hauré de contar una mica més de 
què va tot açò. Resulta que l’aigua dolça és un bé súper preuat. 
Quina novetat, veritat? Però el que no sabeu és que som molts, 
a tot el món, els que ens encarreguem d’investigar la millor ma-
nera de cuidar-la. Uns fan estudis de camp per a veure com lis 
va als rius, els llacs, etc., i fan saltar les alarmes cada dos per 
tres en la central i... Vinga aclaparaments per tot arreu, vinga 
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carreres per a arribar a temps de solucionar-ho abans que siga 
un desastre... És que no vos esteu quiets, maleïts humans, ni un 
moment. No teniu ni una idea bona.

Uns altres, diguem que amb menys ganes de marxa, ens de-
diquem a recopilar dades històriques. Em direu que quin avo-
rriment. Doncs no, us equivoqueu, perquè ens muntem unes 
festes en la central quan els altres ixen corrent a arreglar algu-
na cosa... Però al que anava. Que recopilem dades en un arxiu 
immens digitalitzat, perquè som molt moderns. I a la cap el que 
més li agrada és saber en cada lloc com els humans vos les heu 
enginyades per a cuidar de l’aigua, transportar-la, utilitzar-la, 
etc. I és molt picallosa, vol eixos arxius perfectes i ara... El que 
deia abans, que un pirata informàtic ens ha muntat un desastre 
i com s’assabente la cap...

Val, val, ens queda clar. Ací és on entre jo perquè ho sé tot, o 
quasi tot perquè una mai para d’estudiar... Ara mateix hauria 
d’estar recaptant més dades sobre la llegenda de la princesa 
mora que...

Calla ja que no tenim tot el dia. Ja em diràs el que ens interes-
sen les llegendes ara. Dades. Moltes dades. Això és el que hem 
de recaptar. Tu ens vas ensenyant les coses i jo vaig transme-
tent les dades telepàticament a la central. A veure si aconse-
guim emplenar tots els buits i frases a mitjan fer.

Però vinga, mou-te.

(No molt conforme amb els modals de Glops, es dirigeix a la 
gent) Mireu, anem a pensar que ho fem pel bé del planeta per-
què si és per esta, tant d’antipàtica com és. Seguiu-me per ací 
i a veure si entre tots ens la llevem de damunt el més prompte 
possible.

(Se’n van cap als camps de cultiu prop del riu.)

 

PEPA: 

GLOPS:

PEPA: 
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Eh, Pepa! A on vas tan llançada? Sent, que ens portes amb la 
llengua fora i a penes si ens has dit “Mireu, ací està el riu”.

Perdó, és que volia arribar prompte al canal medieval de...

No, si no pots negar que eres arqueòloga, xica, però dic jo que 
açò d’ací (Assenyala els cultius) també tindrà a veure amb l’ai-
gua, no? Perquè estos arbres hauran de beure d’alguna mane-
ra, no crec que les seues arrels arriben fins al riu. A veure, açò 
d’ací és una séquia de les de tota la vida, no? I la part de l’arxiu 
que parla d’això... Espera que repasse telepàticament els arxius 
centrals... (Posa cara de concentració per a connectar amb els 
arxius secrets) Val, la part de les séquies està més o menys 
sencera. Ho vau heretar dels àrabs? Que interessant! Uf, espera, 
que per ací falta alguna frase.

Espera que et conte una mica i ja tu ho vas emplenant com pu-
gues però no veig que hages portat res per a apuntar. 

Mira que els humans esteu antiquats. Nosaltres pugem els ar-
xius al servidor mentalment. Eficiència es diu. Tu ves parlant 
que jo establiré la connexió. (Es concentra una altra vegada)

Per on comence? Ja puc, Glops? Efectivament, el nostre siste-
ma de reg, amb les séquies i demés, l’heretàrem dels musul-
mans, i es creu que estos el van heretar dels perses. Els romans 
també van tindre les seues grans obres d’enginyeria, clar, però 
estes són diferents.

No em vages mesclant conceptes i accelera que no tinc tot el 
dia; al final la cap em tallarà el coll.

Val, val. Encara que el sistema és molt enginyós, és fàcil d’ex-
plicar. Es canalitza aigua del riu a través de séquies que van 
disminuint de grandària. Per descomptat, han d’estar molt ben 
dissenyades perquè el pendent faça gran part del treball i no 
utilitzar motors ni bombes d’aigua. Ah, i també hi ha un sistema 
de partidors que ara deixen passar l’aigua cap ací, ara cap enllà, 
per torns organitzats prèviament. Així cada agricultor sap quan 
pot regar i quan ha de deixar passar l’aigua sense tocar-la.
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JORNADA SEGONA

ALS CAMPS DE CULTIU
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I els agricultors respecten eixos torns sempre? (Amb sorna, no 
s’ho creu) Quina bona gent!

Tu pensa que tots necessiten que el sistema funcione perquè 
els seus cultius sobrevisquen però res és tan perfecte, per des-
comptat que hi ha problemes, però els debaten dins de la comu-
nitat de regants. I si hi ha problemes entre comunitats s’enca-
rrega el Tribunal de les Aigües de València o el Consell d’Hòmes 
Bons de l’Horta de Múrcia, que són els jutges que arreglen eixos 
incidents.

Tribunal de les Aigües? Doncs sí que s’ho prenen de debò...

No ho saps tu bé. Ací tothom coneix el Tribunal de les Aigües. 
(Dirigint-se al públic) A que sí? A que sabeu què és? Vinga, ex-
pliqueu-li-ho vosaltres.

(Entre tots, Pepa els anirà ajudant, expliquen a Glops 
que es reuneixen cada dijous a la porta dels apòstols 
de la Catedral de València a les 12 del migdia. Són 
8 jutges, un per cada comunitat de regants. Alguns 
diuen que prové dels romans, uns altres que dels 
àrabs. En 2009, La UNESCO, ho va declarar Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat.)

Vinga, que ho tenen tot pensat estos agricultors i des de fa cen-
tenars d’anys. Molt bé, molt bé. Però com expliques estes go-
mes negres que hi ha ací al costat de cada arbre? D’això no tinc 
res en els meus arxius.

Ja! Perquè perdona que et diga però els teus “valuosos” arxius 
estaven una mica desactualitzats. (Es dirigeix al públic) A veu-
re, algú de vosaltres sap què és açò i com funciona? És que jo 
tampoc controle molt estes noves tècniques...

(Entre tots expliquen en què consisteix el reg per 
goteig, els seus pros i contres enfront del reg a manta: 
menor pèrdua d’aigua en el seu transport, menys 
treball per a l’agricultor, dificultats per a la fauna útil en 
desaparéixer el reg a manta...)

Bo, bo, bo, molt interessant tot açò, ja ho he transmés senceret 
amb fotos i tot, però no t’enrotlles més, Pepa, que t’agrada molt 
parlar.
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(Pepa i Glops van parlant entre si mentre s’acosten al 
pont per a travessar el riu)

A veure, m’està preguntant Glops d’on ix el meu nom, que diu 
que no l’havia sentit mai i no es creu que a València és molt 
normal. Digueu-li-ho vosaltres perquè em té fregida.

A més, ací a Xàtiva té un significat més especial encara, ja sa-
beu per què. Que no? Mare meua, però d’on heu eixit vosaltres?

Pensem una mica, vinga... Uf (Amb molta condescendència) 
Pepa és un diminutiu de Josefa, que ve de José. I quin fill il·lus-
tre d’esta ciutat es deia José? No sigueu tímids... Vull pensar 
que algú sí que ho sap... Així ens va, per Déu! José de Ribera! 
El famosíssim pintor nascut ací a la fi del segle XVI. Sí, home, 
sí. El que se’n va anar a Itàlia i va triomfar a Nàpols i era tan 
cobejat per tota Europa que quan el rei d’Espanya li va dir que 
anara a la cort a pintar per a ell es va poder permetre donar-li 
carabasses i dir que no tornava, que a Nàpols es divertien més. 
M’estic començant a posar nerviosa... El Caravaggio espanyol! 

Pepa, no et sulfures tant que això només t’importa a tu i a qua-
tre com tu.

(Donant-se per vençuda) Doncs un d’eixos quatre era la meua 
mare i per això em va posar Pepa, en homenatge a ell... I molt 
millor, perquè el meu pare volia anomenar-me com la seua àvia, 
Clotilde.

(Dirigint-se el públic, burlant-se sense que el senta Pepa) No sé 
jo què és pitjor... (Canviant de tema) Va, Pepa! Mira, un riu!

Un riu, sí home sí. Un riu amb la seua quota de fem, els seus 
plàstics per ací surant, les seues llandes de refrescos correspo-
nents... Si és que els éssers humans són tots uns porcs que...

(Mentre parla Pepa, Glops comença a fer coses es-
tranyes i posar una cara de concentració exagerada.)

Xiiit! Pepa, no veus que estic tractant de rebre un missatge? 

JORNADA TERCERA

AL PONT SOBRE EL RIU
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Calla un moment, dona, que no sent res.

(Posa els ulls en blanc per a rebre un missatge) Ehem... La IP? 
Sí... Val... Rebut, canvie i talle. Que canvie i talle ... que ara ma-
teix no puc continuar parlant. 

(Mira al seu voltant amb desconfiança estudiant amb 
deteniment al públic.)

Que la IP és d’ací, que la IP és d’ací... Ja sabia jo que no em 
podia fiar de vosaltres.

Però quins nassos dius ara? Com continues gastant eixe geni 
et quedaràs molt sola.

Les meues raons tinc, i molt greus. (Fa un apart amb Pepa) 
M’acaba de confirmar la meua col·lega Deva que li ha dit el seu 
cosí, el friqui, que l’atac informàtic va arribar des d’una IP loca-
litzada a Xàtiva... Com vols que em fie de tota esta gent?

Tu saps la de gent que viu a Xàtiva? A més, ho va poder fer qual-
sevol que passara pel poble amb el wifi d’una cafeteria. De debò 
creus que tenim al culpable infiltrat ací? Amb la cara de ser més 
bons que el pa que tenen tots... Mira’ls.

No em fie, Pepa, no em fie ni un pèl.

Eh, no te’n passes, Glops, que no tenim per què aguantar les 
teues neures. Et continue contant una mica del riu o et porte 
directament a veure la Casa de la Llum?

Deixa’t de rius que, vist un, vistos tots i anem al gra. Va, seguim.

PEPA: 
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Toca, mira, per fi ens acostem a coses interessants. Espera que 
faig unes fotos i les passe abans que et poses amb la teua 
xerrameca. (Posa la seua cara d’estar transmetent a la central)

Que jo sàpia estem ací perquè necessites la meua xerrameca, 
bitxo insofrible!

Vinga, vinga, no et poses així que només era una manera de 
parlar. A veure... Ja pots començar. Què és tot això que sembla 
tan nou?

Ací tenim la Casa de la Llum al costat de l’antic Molí Guarner. I, 
en una cosa tens raó perquè és relativament nou ja que la Casa 
de la Llum es va construir fa un segle, lustre a dalt, lustre a baix.

Pel nom, dic jo que d’ací traurien llum, no?

Què llesta t’has tornat de sobte! Sí, era una central hidroelèctri-
ca que van crear per a donar electricitat a una fàbrica de Xàtiva, 
la de Mompó.

(Glops posa cara com de no entendre res.)

A veure, què és el que no entens? Una central hidroelèctrica 
utilitza la força de la caiguda de l’aigua per a moure les hèli-
ces d’unes turbines i amb això es mou un eix connectat a una 
bobina, o a un alternador, i... Voilá... Ja tens electricitat. Això 
s’estudiava en EGB en els meus temps.

No, si el que no acabe jo d’entendre és que això sembla molt 
cuidat però no veig a gent treballant ni sembla ja una maleïda 
central elèctrica.

Ah, val, això, sí, perdona. És que ho van rehabilitar fa uns anys. 
Resulta que allà pels anys 60 la van deixar d’utilitzar i, ja sabem 
el que passa amb les coses que perden utilitat, veritat? El que 
ja no és útil tenim l’odiós costum d’abandonar-ho i acaba mig 
derruït i fet un desastre i després les coses costen molt de re-
cuperar.

GLOPS:
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JORNADA QUARTA

AL COSTAT DE LA CASA DE LA LLUM
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No ploriqueges tant que el teu treball no existiria si la gent no 
haguera fet això tota la vida.

Ara que ho dius... Bé, el cas és que abans d’abandonar-lo del 
tot en els 70, una monja va tindre ací una espècie d’alberg per 
a ancians. La veritat és que el lloc és ideal amb tanta pau i bon 
aire per a respirar i llocs per a eixir a caminar en meitat de la 
naturalesa.

Pepa, jo et veig ja major, la veritat, però com per a estar pensant 
ja en la jubilació i el retir daurat...

Jo no pense en res d’això encara! Seràs...!

Val, val, val... Què poc sentit de l’humor tens.. Tota la vida amb 
el nas ficat en un llibre ha d’agrir el caràcter, segons sembla... 
No et poses així i explica’m això del molí perquè puga tancar ja 
este arxiu.

(De mala gana) El Molí Guarner aprofitava la força de l’aigua, 
canalitzada convenientment des del riu, per a moldre farina. 
Precisament, eixes canalitzacions que ja no s’usaven van ser 
les que es van aprofitar per a la posterior central elèctrica. Però, 
i això és alguna cosa que no tothom coneix, abans de ser un 
molí fariner, ací, des de les últimes dècades del segle XVIII, o 
potser una mica abans, es produïa paper blanc. Ja sabeu tots 
que Xàtiva és famosa per ser la primera d’Europa a tindre una 
fàbrica productora de paper de gran qualitat. 
 
Però en l’època i lloc que ens ocupen, el riu Albaida tenia molt 
de geni i les seues crescudes, moltes vegades violentes, van 
acabar per arruïnar el molí paperer, que va arribar a tindre fins a 
28 morters de paper!, allà per 1816. 
 
La seua propietària, una tal Ygnacia Guarner, va haver de de-
manar que la dispensaren de pagar tributs perquè el riu s’havia 
portat per davant fins i tot l’assut des d’on partia el canal amb 
l’aigua per a moure’l. El ben cert és que una dècada després, 
esta dona que era tota una emprenedora infatigable ja assegu-
rava que havia reconvertit el molí en fariner i arrosser.

Fascinant, fascinant. Però en els arxius posa alguna cosa de 
La Setabense. 

Sí, que no m’has deixat arribar. En 1860, pel que sembla, uns 
senyors de València van posar en marxa el molí de paper de nou 
i van anomenar a la companyia La Setabense, que es dedicava 
més que res a fabricar llibrets de paper de fumar. Però el riu va 
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continuar fent de les seues cada dues per tres.

I, resumint, al final va acabar abandonat fins que ho van reutilit-
zar per a produir electricitat. I estes obres finals de restauració, 
veig que posa en un tros dels meus arxius que van començar fa 
uns deu anys. Val! Doncs a veure si ara ho aprofiteu els humans 
per a alguna cosa abans que caiga a trossos de nou. Seguim?

(Comencen a caminar però al moment Glops co-
mença a riure’s i es para.)

I ara què passa? T’estàs burlant de les meues explicacions? 
Tan roïns et semblen?

No, no. Bé, sí, una mica, però no és això... És que, de debò, per 
molt d’homenatge al pintor famós eixe fill d’esta terra i eixes 
coses... Quin mal gust van tindre els teus pares!

Mira tu qui va anar a parlar. Glops, Glops... De debò creus que 
amb eixe nom tens dret a ficar-te amb el meu? Tots els teus 
companys teniu noms així o és que els teus pares tenien un mal 
dia quan te’l van posar?

Supose que m’ho meresc però no te’n passes. No és exacta-
ment un nom, és el que vosaltres digueu... malnom? Mira, t’ho 
contaré perquè no t’assabentes per ahí perquè seria pitjor. Això 
de Glops té a veure amb una xicoteta feblesa, no gaire sana, ho 
reconec, que m’ha ficat en algun que un altre embolic.

Ja sabia jo que un costat fosc havies de tindre amb el caràcter 
que et gastes. A veure, conta, què vas fer, que no tot va a ser 
treballar per a recuperar eixos maleïts arxius.

Un poc tafanera m’has eixit, Pepa. Diguem que m’agrada massa 
el nèctar de flors, el que ací digueu “casalleta”, d’ahí això de 
Glops (Fa un gest ostentós de beure) i a vegades em senta una 
mica malament i em fa venir son i em despiste i passen coses 
estranyes durant el meu torn de vigilància i... Ara he d’arreglar 
este maleït garbull perquè no acaben per acomiadar-me de for-
ma fulminant.

Com?

De debò, Pepa. (Dirigint-se al públic) Molt rata de biblioteca i 
eixes coses però espavilada, el que es diu espavilada, no és 
esta xica. 

A veure, que tots cometem xicotets errors, dic jo. I el dia que 
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es va produir l’atac informàtic jo no estava en les meues mi-
llors condicions perquè hi havia rebut unes botelles de nèctar 
de nova collita i... Bueno, que sembles la Inquisició, Pepa! Que 
vaig ficar la pota i no vaig vigilar com devia i ara em toca estar 
ací treballant fent investigació de camp a tot córrer.

I el pitjor de tot és que a nosaltres ens toca ajudar-te i... Aguan-
tar-te! Vinga, seguim que mira que eres... 

PEPA: 
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(Pepa fa com que passa de llarg del primer respirador 
per a veure si Glops es para o no en ell.)

De debò, Glops? De debò no saps què és això d’ahí? (Assenyala 
el respirador) Ha de figurar en els teus arxius sí o sí.

Eh... Val, val. T’estava posant a prova! Per descomptat que sé 
el que és... (Fa com que intenta veure si hi ha alguna cosa en els 
seus arxius per a no quedar com un ximple) encara que no hi 
haja ni rastre d’això en la punyetera base de dades...

Ja! Ho sabia. (Dirigint-se al públic) Per descomptat, vosaltres sí 
que sabeu què és, veritat? Un respirador del Canal de Bellús, ni 
més ni menys.

Que tots sabem que és la joia de la corona dels canals de... 
(Intenta que cole que sap del que parla)

Ni ho intentes, no cola, però del Canal de Bellús si que sabràs 
alguna cosa, segur perquè és una de les obres hidràuliques 
més importants dels voltants quant a enginy i al bé que ha fet a 
Xàtiva des de que es va construir.

Val, val. Espera un segon que connecte i ja pots tirar-li... Però 
sense passar-te’n que amb tantes coses com ens anem trobant 
saturaré el servidor.

Per on comence... Ah, sí. Segur que això ho sabeu. Qui sap dir-
me el nom d’alguna de les moltes fonts famoses que hi ha a 
Xàtiva? La Font dels Vint-i-zinc Dolls, la font de la plaça d’Al-
domar, font de la Trinitat, font del Lleó, font de la plaça de Sant 
Francesc i font de Ferran VII.

Doncs la majoria s’alimenten gràcies al Canal de Bellús. Amb 
això només ja us podeu fer una idea de la importància del canal 
en el dia a dia de la població local quan no hi havia aigua corrent 
a les cases, és a dir, fins fa quatre dies com aquell que diu si 
tenim en compte la llarga història de la ciutat.
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Per què no comences pel principi, que els arxius semblaran la 
redacció d’una criatura a esta marxa. A veure, quan es va cons-
truir? Com? Qui ho va fer? On comença? Per a què serveix açò? 
(Assenyala el respirador). Eixes coses, Pepa... Dades. Trau l’aca-
dèmica avorrida que portes dins, a la rata de biblioteca! 

No em parles així que et quedes amb les ganes. Mira que... (Fa 
com si l’anara a amenaçar però fa un parell de respiracions pro-
fundes i comença)

No se sap molt bé quan es va construir el canal. Algun historia-
dor ha defensat que es va començar a construir a principis del 
segle XV i que van haver diversos intents fallits abans d’acon-
seguir que portara el cabal d’aigua necessari.

Però la majoria pensem que és molt més antic, al menys del 
segle XII, la qual cosa el converteix en una obra més de tot el pa-
trimoni àrab relacionat amb l’aigua del qual parlàvem al principi. 
I pensem això, entre altres coses, perquè en 1264, el rei Jaume I 
va concedir a la ciutat l’ús d’uns banys àrabs i una font situada, 
més o menys, on ara està la Font del Vint-i-zinc Dolls.

No et queda molt bé, com a arqueòloga prestigiosa, no saber 
exactament quan es va construir, no creus?

Tira-li la culpa a Felip V. Si ell no haguera manat incendiar la 
ciutat en 1707 tindria moltes més dades que oferir-te. 

Això em sona a tirar pilotes fora, però bo. Tu segueix. On naix 
açò?

De la muntanya una mica més endavant, ho veurem de seguida. 
El canal medieval es va anar allargant perquè arribara a més 
llocs de la ciutat. Creua els termes municipals de Bellús, el Ge-
novés, i Xàtiva, on entra per la plaça Porta de Cocentaina.

Molt de tros sembla això i amb les muntanyes i barrancs. Tu 
estàs segura que eixa aigua arriba fins allà tan lluny?

Clar que sí, està més que demostrat. Són més de 7 quilòmetres, 
amb els seus aqüeductes on feien falta per a mantindre el pen-
dent necessari... Coneixes, per exemple, Les Arcaetes del Alboi 
amb els seus 9 arcs ogivals? Doncs es va construir per a portar 
eixa aigua.

I tot això, tanta obra, només per a donar de beure a la gent? Què 
no teniu cames per a anar a buscar-vos l’aigua?
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No sigues talossa. Cap població podia ser mínimament pròspe-
ra si no tenia aigua. Això ho sap qualsevol. I Xàtiva sempre ha 
sigut molt important.

(Dirigint-se a la gent) Ja li he tocat l’orgull. Que poc aguant té 
esta tia!

(Ignorant-la amb molta dignitat) A més, l’aigua del Canal de Be-
llús no solament s’utilitzava per a beure o llavar la roba. Tenia 
tan bon cabal que també es desviava una part per a regar els 
cultius o per a moure molins de blat o arròs.

I no es barallaven per l’aigua entre la gent i els agricultors i tots 
eixos?

A veure, les seues disputes hi hauria, segur. Però estava tot bas-
tant regulat. Les aigües que anaven per a consum humà eren 
públiques i els que manaven havien d’aprovar les noves fonts 
privades i regulaven l’amplària de les canelles per a controlar el 
cabal i que així arribara a tothom.

Les de reg eren privades, les controlaven el que són ara les co-
munitats de regants, i el mateix, calculaven cabals i tandes de 
reg... Ara hi ha ordinadors i internet però el funcionament és 
molt semblant.

Bé, ja està, veritat? Espera que acabe de transmetre-ho...

Com va a estar si encara no t’he contat per a què servien els 
respiradors! Encara sort que estic jo ací perquè si no... A veure, 
qui es fa una idea de per a què podrien servir els respiradors? 
Penseu que per ací davall dels nostres peus passava el canal 
medieval. Ningú? Doncs servien per a solucionar els problemes 
d’excés de pressió per acumulació d’aire. També per a tasques 
de neteja, per a anivellar l’aigua, per a beure si feia falta. Hi havia 
uns 70 en tot el recorregut.

Ah, doncs sí que eren útils. Clar, tu venies per ací amb les teues 
cabres i tenies set i ala! A beure... I molt enginyós això d’utilit-
zar-ho per a traure l’aire. Quina pena que no sapiem quin gran 
enginyer ho va inventar.

Bé... No se sap, és clar, amb certesa però... (Fa senyals a la gent 
perquè s’acoste més i fer rogle com per a contar un secret) Conta 
la llegenda que una princesa mora, vegent la desesperació del 
seu pare perquè els seus experts no eren capaços d’aconseguir 
que el canal funcionara bé, va enganyar a la seua dama de com-
panyia per a eixir d’amagat del seu castell i donar una ullada al 
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GLOPS:

famós canal. Quan caminaven més o menys per on ens trobem, 
van sentir rugir la terra com si davall hi haguera una gran olla 
l’aigua bullint i esta lluitara per escapolir-se d’una pesada tapa i 
eixir a borbollons. Ràpida de ment com era, va entendre que la 
solució als problemes del seu pare passava per construir estos 
respiradors per a alleujar la pressió dins del canal.

La idea va entusiasmar al seu pare i els seus homes ràpidament 
es van posar a treballar en això. Efectivament, els problemes 
de la conducció es van solucionar i el seu pare va elogiar a la 
xiqueta dels seus ulls davant la població. Però això, com tantes 
vegades al llarg de la història, va provocar una gelosia terrible 
als seus germans, que es van creure humiliats per la princesa. 
I no van trobar millor manera de salvar el seu honor que assas-
sinar-la cruelment.

Humans, si és que no teniu remei, xics, de debò. Mira, ja m’has 
posat de mal humor. (Comença a caminar en silenci, Pepa el 
segueix)
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Glops, una mica de silenci que si no és impossible escoltar el 
que vull que sentiu tots.

(Posa la mà darrere de l’orella mirant cap a la caseta) Ho sentiu? 
Ací és on naix l’aigua que porta el Canal de Bellús. Brolla un 
brollador des de la mateixa muntanya. Glops, no apareix açò 
en els teus arxius?

A veure, espera que em connecte una altra vegada... Uf, crec 
que ací el pirata toca pil... Ehem... Ha intentat colar-nos-la però 
bé... Doncs no diu ací que esta aigua ve des d’una muntanya 
que està a 350 km d’ací.

Espera que igual no és un error perquè jo he sentit coses per ací 
també sobre això i sembla que sí que són certes. El que no re-
corde és quina muntanya em van dir que era. No t’ho posa ahí?

Posa Sierra Nxxxxxx i ja. Han esborrat la paraula quasi sencera. 
Algú sap d’alguna muntanya amb una aigua tan bona com la 
d’ací, que comence el seu nom per N i que estiga a 350 km.? 
(Dirigint-se a Pepa, escèptica) No sé jo si traurem alguna cosa 
d’estos... Tu ves fent memòria per si de cas.

Clar, ja me’n recorde. Sierra Nevada. M’està començant a fallar 
la memòria, hauré de menjar més cues de panses. Doncs això, 
que diuen que esta aigua arriba ací des de Sierra Nevada. Jo, ni 
confirme ni desmentisc.

Però bo, jo ací el que et volia ensenyar és el naixement en si i 
també tinc dins una xicoteta sorpresa perquè ens refresquem 
una mica les goles. Espereu que òbric, que com soc l’arqueòlo-
ga de la ciutat m’han deixat la clau.

(Es gira molt seriosa cap a Glops) Ací dins t’has de comportar 
perquè és una grandíssima responsabilitat la que recau sobre 
mi si li passa alguna cosa al naixement, d’acord?
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(Obri la porta de la caseta del naixement)

(Espentant a la gent) Jo vull veure-ho, jo vull entrar la primera!

(Va aguaitant tot el grup a poc a poc. Quan acaben, 
entra Pepa i trau una botija.)

I això, Glops, és una cosa que tu desconeixeràs segur, no sé si 
et posarà alguna cosa en eixa base de dades avariada o que, 
però açò és una botija. I ara mateix t’explicaré per a què serveix 
i com funciona però primer us conte a tots una cosa que potser 
no sabeu i és la seua història.

En el Museu Arqueològic de Múrcia tenen la botija més antiga 
trobada a la Península Ibèrica. A que no sabeu quants anys té? 
Almenys uns 4000! Impressionant, veritat? Amb una història 
taaaaan llarga, per descomptat tant el seu nom com la seua 
forma han anat patint canvis...

(Interromp a Pepa) Eh, no creus que te n’has anat una mica 
lluny? 4000 anys d’història de la botija és mooolt més del que 
qualsevol pot suportar i... (Mira amb malícia al públic) Estava jo 
pensant... A que ningú dels ací presents sap beure de la botija? 
A veure qui s’atreveix, vinga... 

(Passen la botija a gent del públic.)

Bo, bo, no està mal del tot. Amb una mica de pràctica una deixa 
de banyar-se al final. I la veritat és que va molt bé tindre’n una 
a casa. Sabeu el muntó de llum elèctrica que s’estalvia en una 
casa si es té un d’estos sobre el banc de la cuina? Que tens ca-
lor, en comptes d’obrir la nevera, fas peses amb la botija.

No, si convalidarà el gimnàs i tot la punyetera botija, Però bo, 
anem a l’embolic que la cosa esta ni tan sols forma part del pa-
trimoni de l’aigua de Xàtiva i, et recorde, que això és exactament 
el que necessite recuperar. 

Com que no forma part del patrimoni? La botija és història viva 
del bon ús de l’aigua i de l’enginy de l’ésser humà. A veure, tots 
coneixeu eixa famosa expressió que diu “Eres més simple que 
el mecanisme d’una botija”... Doncs està completament equivo-
cada perquè això de la botija sembla fàcil però té el seu aquell. 
A veure, potser tu, tan llesta que eres, saps dir-me com funciona 
i per què està l’aigua sempre tan fresca?

Mira, no necessite ni consultar els arxius per a explicar-t’ho. 
Com les parets de la botija són poroses, en estar més sec l’am-
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bient fora que dins de l’atuell, l’aigua tendeix a eixir, és a dir, és 
com si la botija suara. Per a eixir s’evapora, i en evaporar-se 
allibera part de la calor que tenia, amb el que va baixant de 
temperatura. Per això, quan més calor fa fora, més fresca està 
l’aigua dins.

I és per això que existeix eixa altra dita, este sí que és 100% 
veritat, que diu “Ponent, aigua fresca i vi calent”, perquè els dies 
de ponent, a més de calor, hi ha més sequedat en l’ambient i la 
botija sua més. La veritat és que m’has sorprés. No esperava 
que una libèl·lula sabera com funciona una botija...

Libèl·lula? Libèl·lula jo? Com pots anomenar-me libèl·lula? Soc 
un cavallet del diable. Per favor, una mica de respecte! (Es torna 
a marxar irada, però se’n va en direcció contrària)

Esta... bestiola, li ha agafat el gust a això d’anar-se’n sense no-
saltres com si sabera a on va. Vinga, crideu-la i digueu-li que és 
cap enllà (Assenyala cap a l’assut) mentre jo vaig tancant ací.

PEPA: 

GLOPS:

PEPA: 



21 

JORNADA SETENA

AL COSTAT DEL PARTIDOR D’AIGUA DE L’ASSUT

Se’n recordeu que a la Casa de Llum vos vaig contar que la pro-
pietària de l’antic molí Guarner havia demanat no pagar impos-
tos perquè una crescuda del riu s’havia portat per davant l’assut 
d’on agafaven l’aigua? Doncs ací ho teniu, és esta espècie de 
presa que reté les aigües del riu Albaida. A veure... Espereu un 
moment... On s’ha ficat Glops ara?

(Glops està una mica allunyada del grup, amb actitud 
estranya. Sembla que parla amb algú que només ella 
veu.)

Glops! Estàs transmetent això? No pense cridar així que fes el 
favor de vindre ací.

Glop! Que si has retransmès el que he dit... Es pot saber què et 
passa. Amb qui parlaves?

Jooooo? Amb ningú, amb ningú. Va, sigues bona i repeteix.

Deia que este és l’assut d’on agafaven l’aigua per al molí Guar-
ner. Per ací mateix, on estem trepitjant, anava l’aigua cap a allí. 
Veus que encara es nota per on anava l’aigua? Ara ja no s’usa, 
clar. De totes maneres, este lloc és molt famós. Es coneix com 
l’Assut de Bellús i no hi ha a la comarca aficionat al senderisme 
o als simples passejos diumengers que no el conega.

(Glops torna a despistar-se)

Glops! Una altra vegada? A que no eres capaç de repetir l’últim 
que he dit?

Eh.. Sí... Clar... Que trepitgeu aigua o una cosa així.

Com que trepitgem aigua! On tens el cap? Se t’ha fos ja amb 
tanta transmissió?

No... Jo... Mira és que... (Reuneix el grup com per a fer-los una 
confidència) És que estan passant coses estranyes. No sé si 
l’enemic m’està gastant una broma pesada o què però estic 
veient coses estranyes des que hem baixat ací a peu de riu. I, 
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encara que no ho semble perquè jo li lleve ferro a l’assumpte 
per a no espantar a ningú i eixes coses, esta operació secreta 
de recuperació d’arxius és molt important. No sabeu quant... 
Com anem a ajudar-vos a utilitzar bé l’aigua si no sabem com 
ho van fer els vostres avantpassats? És que no teniu ni idea del 
gran problema que se’ns ve damunt si... (Fa un gest com d’haver 
vist alguna cosa estranya entre els arbres.) 

Ho heu vist? No? Ah, espereu, una altra transmissió. (Es con-
centra i la seua cara va canviant a una profunda preocupació)

Glops, estàs bé? M’estàs preocupant molt ja.

Sst! Vos pose l’altaveu. (Transmet amb veu de robot) “He inter-
vingut les vostres comunicacions. Sé que intenteu reconstruir 
els vostres arxius però jo puc impedir-ho només amb un clic. 
M’he avançat a tots els vostres moviments. Ha, ha, ha! M’agra-
da la gent resolutiva com vosaltres. Vos posaré una prova final. 
Si la supereu, no activaré el codi d’esborrat total”

Però quina classe de boig s’ha ficat en el vostre sistema!

“He amagat set xicotetes pistes prop de l’assut. Si sou capaços 
de trobar-les i desxifrar el missatge ocult, sabré que sou dignes 
guardians de l’aigua i tornaré a deixar la seua cura a les vostres 
mans.”

Soc l’única a la qual li ha fet una mica de por? Glops, tu saps qui 
és? No serà una prova de la cap eixa que dius que tens?

(Molt preocupada) Jo no sé qui era... La meua cap no, segur. Té 
mala llet però no tanta. No sé vosaltres però jo vaig a posar-me 
a buscar el que siga que ha amagat com més prompte millor. 
Açò em fa molt mala olor, molt molt mala.

Vinga, tranquil·litza’t, t’ajudem entre tots, veritat?

(Entre tots localitzen les 7 parts del missatge i el 
recomponen. Ho lligen alt entre tots.)

Tota gota fa corrent!

(Li arriba una nova transmissió. Crida) Esborrat desactivat! Es-
borrat desactivat!

Puf, encara com. No m’abellia res tornar a començar tot el re-
corregut.
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(S’acosta a Glops i li dona palmadetes a l’esquena) Vinga, que ho 
hem fet molt bé. Ja ha passat tot. Tu el que has de fer, d’ara en 
avant, és deixar el nèctar de flors i aplicar-te més al treball de 
vigilància. Toca, va. Anem-nos tots a casa que ja va sent hora.

(Mira a la gent) Per cert, Glops, no creus que li deus una disculpa 
per desconfiat i molts agraïments a la gent que ha vingut a aju-
dar-te? Potser, no sé, amb un xicotet aplaudiment per a ells se 
n’anirien a casa contents i odiant-te una mica menys.

(Glops aplaudeix agraït i alleujat.)
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