








DIA 1

Juny 1956. En un vessant, amb un llit de flors perfumades i baix el cel blau 
es reclina la ‘Sultana de la Ribera’: la Xàtiva immortal, heroica, santa, artis-
ta, laboriosa, hospitalària i bella, que després de sobreviure a guerres i epi-
dèmies, a l’incendi i a la destrucció, va saber ressorgir de les seues cendres.
La història del municipi se situa a l’encreuament dels últims  contraforts 
dels sistemes Ibèric i Bètic, deixant un corredor natural que ascendeix des 
de les planes litorals a l’altiplà castellà. Per aquesta peculiaritat física es va 
convertir en un pas estratègic, de control de rutes. Les troballes del Paleo-
lític Mitjà a la Cova Negra evidencien la presència dels primers habitants 
de la zona, l’home de Neanderthal, encara que la ciutat en si es remunta a 
la cultura ibèrica en el segle V a.C., conservant el seu topònim i el seu nu-
cli original en el lloc on s’emplaça el Castell Menor. Amb la romanització, 
Saitabi va arribar a ser un important nucli comercial, per la seua situació al 
costat de la Via Augusta i per la seua producció tèxtil. Durant el Baix Impe-
ri, Saetabis es va convertir en seu episcopal i va tindre presència en els Con-
cilis de Toledo, ja en època visigoda. Després de la conquesta musulmana 
en el 711, Medina Xàteba es va fortificar i va guanyar importància com a 
plaça forta. En el segle XIII era cap d’un xicotet estat musulmà, que abas-
tava des del riu Xúquer pel nord fins a Biar pel sud. Va destacar per ser un 
important centre cultural, bressol del paper a Europa, en el qual van habitar 
poetes i erudits, amb una avançada enginyeria de l’aigua que li va valdre 
l’apel·latiu de ciutat de les mil fonts. Posteriorment, Jaume I va conquerir 
la ciutat el 1244. Sota el domini cristià, Xàtiva va obtenir el títol de ciutat 
el 1347 gràcies a Pere IV i es va  convertir en la segona més important del 
Regne de València. Actualment, exhibeix orgullosa la transcendència del 
seu passat, amb el seu abundant patrimoni històric i artístic, i amb la seua 
llarga nòmina de personatges il·lustres de totes les èpoques, entre els quals 
es troben els sants, bisbes, cardenals i papes de la família Borja, artistes com 
Josep Ribera “El Españoleto”, erudits, literats, descobridors i inventors com 
Francisco de Paula Martí, inventor de la taquigrafia i la ploma estilogràfica. 





Doncs bé, entre tots aquests personatges il·lustres, naix la nostra història al 
poble de Xàtiva. Aquest viatge que em propose a contar, és part del nostre 
ritual que seguim cada any per realitzar el nostre famós elixir i els passos a 
seguir per poder elaborar-lo. Primer de tot, cal conéixer els orígens del meu 
amic Pep. Aquest va nàixer vora al mil huit-cents noranta en la llar d’una 
família humil; vivia en una xicoteta caseta d’horta on el seu pare i sa mare 
es dedicaven a la producció i venda d’herbero amb herbes de l’entorn, a 
més de cultivar hortalisses i fruites per poder subsistir. Des de ben xicotet i 
sense tindre estudis, va estar treballant amb el seu pare en l’horta i el negoci 
familiar i solien baixar molt poc al poble, sols en aquells moments en què 
la maceració era completada. Al llarg de la seua vida, Pep va dur aquesta 
dinàmica fins a la mort dels seus pares, quan va heretar tot l’assumpte de 
l’herbero. Després de passar una mala època emocional i econòmica, va 
mamprendre la recerca de la millor recepta i les millors herbes aromàtiques 
per poder evolucionar el projecte del seu pare. Un dia d’aquesta indagació, 
mentre Pep collia herbes a la Serra Grossa, ens vam trobar els dos i així 
doncs, comencem aquesta travessia.

Com cada any, Pep segueix una preparació meticulosa per viatjar. Aquest 
agafa bona cosa de provisions per aguantar el dur viatge, ja siga pa amb 
formatge o algun vinet. Però com és ben golós, sempre acaba comprant més 
menjar per cada poble que passa. A més, em carrega unes tisores de podar i 
una mica de vímet per lligar les herbes a les alforges. En aquesta època de 
l’any, és quan em rapa el pèl per poder anar més fresquet i no patir tant per 
aquesta calor socarrada. Una vegada ja tenim tots els queviures i materials 
llestos, Pep em du a l’església de Sant Pere, considerada una de les més 
antigues del poble i durant molt de temps, al costat de l’església de Santa 
Tecla i la Seu, un dels tres focus cristians de la ciutat després de la conquesta 
cristiana. En aquesta església sóc batejat, vist el fort vincle que enllaça Pep 
amb el baptisme que va tindre lloc al mateix temple de Roderic Llançol i de 
Borja, conegut com el papa Alexandre VI, al qual idolatrava pel seu prota-
gonisme a Itàlia i el seu passat setabense. 



Amb aquest ritual acabat, marxem pel camí de Sant Antoni fins a arribar 
a les Arcadetes d’Alboi, també conegut com l’aqüeducte del barranc del 
Pont Sec. Es tracta d’una històrica joia d’enginyeria hidràulica que en 
altres temps facilitava el subministrament d’aigua a la ciutat, permetent 
salvar el camí d’Alboi a la seua arribada al riu Albaida. Passant l’aqüe-
ducte per un caminal que arriba fins a un pla, abans d’entrar al sender que 
du a la Cova Negra ens trobem en una zona ben coneguda per a nosaltres. 
Per aquesta zona, ens trobem amb la primera planta per al nostre beuratge, 
el te de roca. Aquesta planta herbàcia perenne, Jasonia glutinosa, es cria 
als clivells dels cingles i penyes. Més avant, arrepleguem el timó mas-
cle, Teucrium capitatum, i endinsant-nos per la serra, arrepleguem un poc 
d’alfàbega de pastor, Dictamnus hispanicus, planta molt aromàtica de la 
família de les rutàcies que creix de forma escassa als prats i als clars de 
vegetació de les serres. Pep i jo sabem on trobar-ne exactament, la qual 
cosa mantenim en secret, però hem d’anar amb compte si la planta està 
humida o quan s’està suat, en eixe estat podria irritar-nos i inflamar la pell. 

Després de beure en la font que hi ha, arribem a la Cova Negra, d’aquesta 
recorde  haver sentit que fou declarada “Bé d’Interés Cultural” i que va ser 
l’hostatge de la vida neandertal. Seguint la ruta, ens trobem amb el Molí 
Guarner on antigament s’utilitzava per produir electricitat amb la força de 
l’aigua, encara que podria ser un molí fariner reconstruït. Un poc abans 
d’ell i en una paret de roca al costat del camí, vam descobrir fa prou, un 
forat en la pedra, i ací vam trobar unes monedes sense datació concreta. 
Segons li contava el pare de Pep, la llegenda de la butxaca de Sant Tomàs 
es basava en el fet que si clavaves la mà, podies trobar algunes monedes 
i si en deixaves una, amb el temps es reproduirien. Més avant del camí, 
ens vam parar a descansar un poc en el naixement de Bellús, el qual a tra-
vés de diferents canalitzacions du l’aigua a Xàtiva. En aquest tram vam 
arreplegar una altra planta que ve de categoria per al nostre herberet, el 
fenoll, Foeniculum vulgare, de la família de les umbel·líferes que creix als 
herbassars sobre els sòls rics en nitrogen de les vores dels camins i dels 
terrenys erms. 



En acabar d’arreplegar tot el suficient, a Pep li va vindre al cap la llegenda 
de la reina mora que li va contar el seu avi. La llegenda conta que el naixe-
ment va ser descobert pels moros i van decidir dur aigua fins a Xàtiva mit-
jançant canonades, però aquestes van rebentar per culpa de la forta pressió 
de l’aigua. Aleshores la princesa mora va comentar: ”No veieu que és com 
si a vosaltres us taparen la boca i el nas, que no podeu ni menjar ni respirar?. 
Cal fer-li respiradors!”. A causa d’aquest invent, l’enveja dels seus germans 
per no haver tingut eixa idea abans, van manar la seua mort.                                                          
Poc després continuem per l’assut, on contemplem la Cova de la Petxina a 
bastants metres sobre el riu Albaida. Té una forma semiesfèrica, és de poca 
profunditat, però s’expandeix, a l’ample, uns 20 metres. Igual que la Cova 
Negra de Xàtiva, es pensa que va estar habitada durant el Paleolític Mitjà, 
ja que en el seu interior es van trobar instruments utilitzats per a esquarterar 
els animals, preparar les pells i treballar la fusta, tots ells propis de la cultura 
musteriense.                                                                                          
Tot seguit abans d’arribar a Bellús, em trobe un altre forat en una pedra, 
prou similar a la meua pota. Pep em conta que el cavaller Sant Jaume va 
aparèixer per donar suport als nobles en la rebel·lió de les germanies. Conta 
el relat, que el cavall d’aquest va entropessar contra una roca i va deixar 
marcada la seua pota i el genoll en plena persecució dels agermanats. Pos-
teriorment, amb una creu llatina excavada en baix relleu es va aplicar sobre 
la mateixa roca. En arribar a Bellús, “l’últim i primer poble de la Ribera per 
l’arròs que s’hi feia”, pertanyent a la Vall d’Albaida, hem dinat un plat típic 
valencià que ens encanta com és l’arròs al forn, acompanyat d’un bon vinet.       
                                                   
Després de fer la digestió, fem camí cap a Montaverner passant per Alfa-
rrasí. En dir-ho, els montavernins ens han comentat: “Alfarrasí ni dona, ni 
rossí, ni res que siga d’allí”. Abans d’entrar al poble dels tunos, ens hem 
trobat un garrofer el qual em proporciona anar bé de cagueroles i és un bon 
remei per al colesterol. També ens conten que van enganyar uns gitanos 
revenent-los un burro pintat de negre que prèviament els havien comprat. 
En travessar el riu Albaida, l’animal va perdre la pintura i els gitanos van 





traure als montavernins el malnom de tunos. Convé ressaltar que hi ha a 
muntó d’anècdotes i dites sobre la meua espècie. Diuen que hi ha burros de 
dues classes: de creguts, que en són poquets, i dels que són més bords que 
el dir-ho. Un d’aquests últims va protagonitzar una anècdota en la qual esta-
ven dos xiquets montavernins posant raïm a la sària d’un burro. El burro en 
veure’s sol amb la xicalla es va gitar, i no el podien fer alçar. Un llaurador 
major que va sentir els crits dels xiquets va acudir, i en veure’l, el burro 
s’alçà com un llamp. 

“Xiquetes, xiquetes ploreu
que el burro està malalt,
li fa mal la poteta 
i el ventre li fa mal.
Ni vol gitar-se en palla
ni en coixí dorat,
ni vol aigua de civada
ni pimentó torrat.”

Ací al poble, durant el diumenge i dilluns de Pasqua els veïns de Montaver-
ner recorden com Sant Blai va alliberar la seua població d’una epidèmia de 
diftèria en 1678. Durant el segle XVII, la diftèria va contagiar massivament 
els habitants de la localitat, causant la mort de gran part de la població. Una 
representació de veïns i autoritats que mancaven d’una imatge de Sant Blai, 
advocat contra les malalties de la gola, van acudir a la propera localitat de 
Bèlgida amb el propòsit de traslladar la imatge que allí existia. Quan la 
imatge de Sant Blai va entrar a Montaverner, es va obrar el miracle, ja que 
els seus habitants van sanar de la malaltia que amenaçava les seues vides. 
Des de llavors se li venera com a patró, realitzant el ball de la bandera amb 
una imatge del sant. A poca nit, hem buscat hostatge i un veí ens ha oferit 
la seua casa i un poc de vímet, el qual compren i utilitzen per fer en la sarga 
cistelles per allotjar marraixes, a canvi d’unes taronges, de l’horta de Xàti-
va, que teníem a les alforges.







DIA 2

De bon matí, recorrem el camí a Aielo de Malferit que està paral·lel al 
camí reial de Gandia - Ontinyent. En aquest poble ens trobem una altra 
planta fonamental per a l’herberet com és la camamil·la, Santolina cha-
maecyparissus, de la família de les compostes que creix tant als clars 
de vegetació com a les vores dels camins forestals. També anomena-
da mançanilla borda, és emprada com a digestiva i tònic estomacal, així 
com per a eliminar els cucs intestinals. A més a més, s’ha utilitzat per a 
fer més clars i enfortir els cabells i per a rentar els ulls en cas de conjun-
tivitis. Així mateix s’han fet enramades pels carrers el dia del Corpus.                                                                                                                         
En arribar a Aielo i trobar la destil·leria que tantes alegries li ha donat a la 
família de Pep, aquest fa la reserva d’anís dolç i d’anís sec per a quan tor-
nem d’arreplegar la resta de les herbes. 

Una vegada feta la comanda, ens posem en marxa cap a la següent destina-
ció. Agafant el camí reial, passem per Bufalí, municipi on l’activitat econò-
mica sempre ha sigut l’agricultura de secà com ara l’oli, les garrofes, el raïm 
o el cereal. Prop del barranc de la Junda, ens trobem amb la salamerossa, 
Dorycnium rectum, de la família de les lleguminoses, la qual creix als her-
bassars que es fan a la vora dels cursos d’aigua i la podem utilitzar com a in-
fusió per combatre les hemorroides i el mal de panxa. Tot seguit continuem 
fins a El Palomar, “on pels carrers trauen als gossos a cagar i a Atzeneta ho 
arrepleguen amb un llibrell de pastar i en Albaida s’ho mengen per a sopar”. 
Des del poble veiem el castell de Carrícola, nom rebut per estar al costat 
del poble de Carrícola. Formava part de la línia defensiva de castells que es 
dispersen en la serra de Benicadell, i que controlaven el pas cap a Alacant 
per Salem, Albaida i Carrícola. Aquestes fortificacions estaven ancorades 
en els vessants de les muntanyes o en el cim de les muntanyes més baixes, 
i normalment eren de planta irregular, ja que havien d’adaptar-se al terreny. 



“El retor de Bufali
té una burreta
li lleva l’albarda
i es queda nueta.

El retor de Bufali
té un burro pardo
que li dona garrofes
per baix del rabo.”

Deixant enrere el paratge natural de la Font de Sis, hem agafat la via 340 
per arribar a Atzeneta d’Albaida per comprar llata d’espart, per canviar-la 
pel vímet de Montaverner. La producció de l’espart és prou simple, les fu-
lles es recol·lectaven i s’ameraven durant tres llunes. Una vegada amerades 
es picaven amb una massa de fusta fins que quedava la fibra. Amb l’espart 
picat es fan cordes, cordells, lliseres, sogalls, soles d’espardenya, fregalls 
d’escurar, etc. Amb les fulles collides i assecades es feia llata per a fer ca-
bassos, estores, arganells, corbos, esportins, estibes i barxins. Això si, s’ha 
de produir quan la Mariola s’encapota i el Benicadell fa capell.          
                                                                                                         
Amb les llates d’espart carregat a les alforges, avancem fins a Albaida i 
ens quedem bocabadats per la gran serra que tenim endavant, visible per 
la seua vigorosa silueta amb força en el paisatge. Els abruptes vessants del 
Benicadell i la seua alineació determinen una clara diferenciació climàti-
ca, així retenen els freds i humits vents del nord, produint una precipita-
ció notablement inferior en el vessant de solana. Aquesta, unit a una ma-
jor insolació, comporta una menor disponibilitat de recursos hídrics per 
a la vegetació que queda palés en una vegetació diferent en tots dos ves-
sants, així l’ombria sempre ha comptat amb una flora molt rica, mentre que 
els vessants meridionals han presentat generalment un aspecte més àrid.                                                                                                                                            
Ja establerts a Albaida trobem un paisà del poble que accepta la llata d’es-
part a canvi d’un llit on dormir.





DIA 3

L’època de l’any en la qual treballen les abelles és sobretot la primavera. 
Abans els apicultors canviaven els bucs de lloc segons el temps i les flora-
cions, de manera que podien fer durar el treball de les abelles tot l’estiu, fins 
a setembre. La gent sap que a l’estiu, quan fa vent de ponent, les abelles es 
mostren molt escarotades i piquen més fàcilment si algú s’acosta als ruscos. 
És sabut també per tots que quan piquen, moren perquè deixen el fiçó clavat 
en la pell. La cera extreta de les bresques de les abelles s’ha usat des del 
segle XVIII a Albaida per a elaborar els ciris. Pep, sabedor d’aquest valor, 
decideix visitar un apicultor per oferir llata d’espart a canvi d’un poc de cera 
per realitzar alguns ciris. 
Tanmateix, Albaida testifica una de les festes patronals que el municipi rea-
litza en honor a la seua patrona, la Mare de Déu del Remei. En aquesta 
festa, com en altres localitats, fan acte de presència els nanos i gegants que 
representen personatges tan diversos com marquesos, llauradors o moros.                                                                                                             
Continuant amb el trajecte agafant la mateixa via 340, passem pel Monestir 
de Santa Anna que fou construïda per reafirmar la conversió dels moris-
cos de la zona. A més, la tradició considera el convent com a escenari de 
nombrosos actes miraculosos realitzats per Sant Vicent Ferrer. L’ermita és 
de planta rectangular, dotat d’un senzill entaulament i un aler format per 
diverses fileres de rajoles. La porta d’accés està de llinda, sobre ella s’obri 
una obertura, i per damunt s’entreveuen les dovelles de la qual degué ser 
originalment l’entrada. L’interior està cobert amb volta de canó i dividit en 
dos trams per un arc que reposa sobre pilastres adossades. La volta del pres-
biteri, elevat en graderies, és amb petxines tallades per quatre arcs torals. 

Seguint la calçada, prou abans d’arribar a Muro d’Alcoi, decidim descansar 
en la Covalta situada al tram més oriental de la Serra d’Agullent. La Covalta 
dalt té un poblat íber, és un dels poblats on l’ocupació es produeix primera-
ment, fins i tot abans que La Bastida de les Alcusses o La Serreta d’Alcoi, 
amb els quals té grans semblances, com per exemple la seua planimetria. És 







important la seua localització geogràfica, on es mostra un gran domini del 
territori, la utilització de la geografia com a defensa i l’aprofitament dels 
recursos naturals de l’entorn, malgrat que aquest aspecte encara no és molt 
clar.            
                                                                                                     
Ja descansats, seguint novament la carretera 340, apleguem a Muro. En 
aquesta localitat, Pep es dirigeix cap a un celler que coneixia d’abans i aga-
fa un vi de la varietat Monastrell per passar la nit. Aquests viticultors tan 
amables ens deixen aposentar-nos en el seu celler. Per aquest fet, nosaltres 
li oferim alguns ciris que ens hem dut d’Albaida.

DIA 4

Abans de pujar a la Serra de Mariola a recollir les herbes, Pep sempre passa 
per Cocentaina per saludar i pegar una xerrada amb el seu oncle de part de 
la seua mare. Aquest li ha de recordar on estan exactament les herbes, tenint 
en compte que Pep es va fent major i va perdent memòria, a més de les neu-
rones que perd quan agafa una bona mona amb el vinet o l’herberet.
Una vegada anotada la ubicació de les plantes aromàtiques, des de l’ermita 
de Sant Cristòfol entrem cap a la serra Mariola pel camí Quebrantada. Se-
guint aquest ens trobem en un clar de vegetació, on podem distingir fàcil-
ment el rabet de gat, Sideritis tragoriganum. Aquesta mateta de les famílies 
labiades és emprada com a antiinflamatori, per a combatre les inflamacions  
externes com internes, de ventre i orina. Així mateix per curar i tancar fe-
rides. Més avant, on l’ombria no arriba a existir durant el dia, agafem un 
poc de timó, Thymus vulgaris. Segons m’ha comentat Pep, aquesta mateta 
aromàtica, al contrari que el rabet de gat, és emprada en la medicina casola-
na, fonamentalment per a combatre les infeccions de les vies respiratòries, 
com a digestiva i per eliminar els cucs intestinals. També s’ha emprat per 
a adobar les olives verdes, acompanyada de pebrella (Thymus piperella) i 
sajolida (Satureja obovata), però només amb timonet en el cas de les oli-
ves negres. Antigament la solució de sulfat de coure s’aplicava a la vinya 





mullant un timó i esguitant el cep, a més d’utilitzar-la com a encenall per 
encendre el foc de la llar.  
                                                
                                                             
Poc després de seguir el sender, arribem a la font i després al cim del Mont-
cabrer, el més alt de la Serra de Mariola i on antigament els pastors duien a 
les cabres a pastar. En aquesta zona, hem arreplegat la sàlvia, Salvia lavan-
dulifolia, que creix a les xares aclarides de les parts altes de les serres. És 
utilitzada com a tònica, digestiva, per al mal de ventre i per a rentar ferides. 
En aspectes culinaris s’ha emprat per a aromatitzar plats de carn al forn, i 
també es ficaven unes fulletes a l’aigua de la botija per donar-li eixe gustet 
tan característic. 

Per la mateixa zona, Pep agafa romer, Rosmarinus officinalis, en abundància 
per a elaborar l’alcohol de romer, ja que pateix de les articulacions. Aquest 
s’ha utilitzat per a moltes altres raons a més de combatre el dolor muscular i 
articular. Antigament, els pastors abans de beure en una cadolla o cocó, ne-
tejaven la superfície de l’aigua amb unes rametes de romer i hi havia, fins i 
tot, qui feia un llit de brots damunt de l’aigua i en acabant bevia a través seu. 
Els forners s’asseguraven sempre de fer llenya de romer per a coure el pa, a 
fi de donar-li un punt més aromàtic. Així mateix, per a aromatitzar l’arròs de 
la paella se sol cobrir, acabada de coure, amb uns brots de romer.             
                                                                                  
En baixar del cim, ens trobem amb un pou de neu anomenat la Cava Gran o 
Arquejada. Pep em conta que foren construïts amb la finalitat d’emmagat-
zemar i mantenir la neu per a la producció i comercialització del gel, utilit-
zat per a diversos fins culinaris, terapèutics, conservants, etc. Fa uns anys, 
amb la revolució que amb la indústria del gel estava suposant la producció 
artificial de fred, els dipòsits de neu van caure en desús i es van anar aban-
donant. La Cava Gran va deixar d’utilitzar-se i el seu propietari va accedir 
al desmantellament de la seua coberta per al reciclatge d’uns certs materials 
de la construcció.   





Així doncs, després d’un dia dur a Mariola, arribem al Santuari de la Verge 
d’Agres construït sobre les restes d’un antic castell al sud de la població. 
En accedir a l’edifici a veure si ens deixaven passar la nit, ens hem quedat 
bocabadats per la seua pesada fàbrica de maçoneria amb els paraments arre-
bossats com una paret massissa de gran altura. A les monges que ens han 
rebut, i han acceptat que fórem hostatjats sense cap mirament i com a gest 
caritatiu, els hem oferit dues botelles de vi de Muro. Aquestes han acceptat. 
“De tot n’hi ha en la vinya del Senyor”.

DIA 5

En alçar-nos enjorn, deixem enrere Agres i carreguem les cames al coll 
fins a Bocairent, agafant una ruta que voreja la serra. Abans ens hem en-
dinsat en una horta privada que havíem vist que tenia llimeres. Pep ha 
agafat unes quantes fulles per a l’herberet, per a evitar que es faça negre.                                                                                                                    
Continuant per la travessera a l’altura d’Alfafara, al costat d’un mas ende-
rrocat, ens trobem amb una bona mata de marialluïsa, Aloysia citriodora, Li-
ppia citriodora, Lippia triphylla, de la família de les verbenàcies, originària 
de Xile, la qual és emprada en infusions per a calmar els nervis i per comba-
tre els dolors menstruals. Al mateix temps serveix com a tònic estomacal i 
per als aires intestinals. Per altra banda, les fulles seques posades dins d’un 
saquet de tela, es posaven abans junt amb la roba per a perfumar-la. Pep 
m’ha contat l’origen del nom: aquest ve de la muller del rei Carles IV d’Es-
panya, a qui van dedicar aquesta planta portada del Nou Món.                                                                 
Aplegant a Bocairent, ens trobem un altre mas antic envoltat de saücs, Sam-
bucus nigra, així que hem decidit aprofitar les flors per a diversos intercan-
vis. Aquestes flors es poden utilitzar per a combatre constipats, processos 
gripals, retencions d’aigua i calmar la tos. El meu amic Pep no para de repe-
tir-me: “No sigues ruc i per a la sang, saüc!”. En vore Bocairent, ens fascina 
com està situat el municipi. El terreny no cultivat està cobert en part per 
pins, alzines i bosc baix, que s’aprofita per a pastures. En el secà es cullen 
cereals i raïm. El regadiu, amb les aigües del riu Vinalopó i de la font de 
l’Alqueria, es cultiven cereals, arbres fruiters i hortalisses. Fruites i hortalis-



ses decidim comprar baratant-ho amb el saüc i el timó reial que teníem, per 
disposar de queviures per a la resta del viatge.
Després d’una visita al centre històric del poble, decidim anar a passar nit 
a les Covetes dels Moros amb permís de l’alcalde. Es tracta d’un grup de 
finestres, o coves artificials amb orificis en forma de finestra, penjades a 
meitat d’un penya-segat rocós. Situades en el Barranc de la Fos, en el ves-
sant dret, tan sols a uns tres-cents metres al nord del nucli urbà medieval 
de Bocairent. És el grup més complex i nombrós, amb diferència, de tota la 
capçalera del riu Clariano, on hi ha altres xicotets grups en els barrancs entre 
Bocairent, Ontinyent i Alfafara.

DIA 6

“A Bocairent, bona terra i mala gent, com també a Ontinyent” 

Ja amb totes les herbes recollides, ens falta sols l’anís sec i dolç per elaborar 
l’herbero. Agafant el camí del barranc dels Tarongers, apleguem al Pou Clar 
situat abans d’arribar a Ontinyent i on Pep es dutxa per primera vegada en 
tot el que portem de viatge, a mi no em senta molt bé l’aigua tan freda del 
naixement del riu Clariano. Malgrat això, aquests gorgs són especialment 
interessants per a aquelles persones o animals que volen connectar amb la 
naturalesa, i apreciar la composició de les penyes, l’aigua i la vegetació de 
la zona. En els primers metres del naixement del riu configura un seguit de 
pous excavats per l’aigua sobre roca calcària conformant un paisatge ben 
singular de formes arredonides i de tranquil·les làmines d’aigua. La forta 
vinculació d’aquest paratge amb la població local ha fet que cada pou tinga 
un nom, de dalt a baix es diuen “Pou dels Esclaus”, ”Pou Clar”, “Pou Ge-
lat”, “Pou de la Reixa, “Pou Fosc” i “Pou dels Cavalls”.       

Una vegada Pep ja està empolainat, passem pel poble a veure un cosí de 
Pep, un poc torrat segons ell. L’anomenat Tonet ens conta que anem amb 
compte durant el recorregut del riu Clariano fins a Aielo. Segons conta la 
llegenda del cosí, apareixen unes “dones d’aigua” que impregnaven la natu-





ralesa amb la seua elegància i bellesa. Amb l’arribada del bon temps teixien 
la primavera. Cosien branques robustes i profundes arrels dels arbres, dis-
persaven les llavors i feien florir les flors. Mentre treballaven, no es podien 
molestar. Si algú s’atrevia a molestar-les, aquestes es posaven a cantar per 
atraure al foraster i aquest podia acabar capbussant-se en la font de l’oblit, 
on podia perdre la memòria, o convertit en una pedra per tota l’eternitat.   
                                                            
Ara bé, Pep no li va fer molt de cas i es va fer una botella sencera d’un 
vermut que li acabava de donar el seu cosí. Així va fer camí vorejant el riu, 
fins que es va trobar amb una d’aquestes dones. Pep, encara conscient de la 
realitat que l’envoltava, va traure ràpidament de les alforges un poc de cera 
que li va sobrar dels ciris i se la va ficar a les orelles per no sentir-les i va 
arribar a Aielo “a tota paleta”.                                        
Aquest poble, a més de tindre una de les destil·leries més antigues d’Es-
panya i tindre una tradició alcoholera que es remunta al segle XVIII, té 
més suports econòmics com el tèxtil, vidre, mobles o el vímet, nom donat 
als branquillons llargs i flexibles de la vimenera. Els vímens, solien com-
prar-los de Conca, eren aprofitats antigament per a fer cistelles. Una vegada 
arreplegat l’anís i guardat a les alforges, la qual cosa significa que vaig ha-
ver d’esforçar-me encara més, trobem a un artesà que ens deixa el seu taller 
a canvi d’un poc de marialluïsa.

“ Que te cull bajoqueta,
que te cull fesolet,
que te cull de la cama,
que te cull ben tendret.
Mare porte garrofes
que el burret ja té set.





DIA 7

Aplegats al dia de tornar a casa amb tots els ingredients recol·lectats per a 
la producció d’aquest magnífic elixir, passem per l’Olleria, “fills de frares”. 
És una de les maneres tradicionals de referir-se als habitants de l’Olleria. 
No debades en moltes èpoques hi ha hagut al poble un nombre considerable 
de membres d’ordes religiosos, a més de rectors i capellans. Hi va arri-
bar a haver frares dominicans, frares caputxins, monges agustines, monges 
franciscanes, i a principis del segle XX es va projectar un col·legi religiós. 
D’aquest col·legi va sorgir un rector, amic de la infància de Pep. Actualment 
resideix a l’església Parroquial Santa Maria Magdalena. Segons ens conta, 
aquest edifici no és una construcció d’una època o estil, sinó un successiu 
treball de moltes generacions, fenomen molt freqüent en el patrimoni ar-
quitectònic del poble. També hi ha hagut destruccions, i renovacions com 
la general del segle XVIII, per millorar un edifici de bona arquitectura, tes-
timoni de la seua època en cada moment i símbol de la població, les seues 
aspiracions i les seues creences. 

Després d’abandonar el poble, continuem per la Serra Grossa, serra que té 
la funció de barrera natural entre la Vall d’Albaida i la Costera amb unes 
successions de cims i barrancs, travessada pel riu Albaida per l’Estret de les 
Aigües. Abans d’arribar a Xàtiva, fem pas pel “poble de la merda”, anome-
nat Novetlè. Aquesta població va ser una alqueria àrab que van comprar els 
cavallers de la família Tallada, amb llinatge en aquella zona per haver inter-
vingut els seus predecessors en la conquista de Xàtiva als musulmans. En 
arribar a Xàtiva, Pep passa pel forn de Sant Francesc per berenar i en acabar, 
va directe al bar típic on sol anar, passant la plaça de la Trinitat, per contar 
totes les experiències i anècdotes noves als seus pocs amics que li queden.

“Acabar-se la palla,
morir-se el burro, 
assolar-se el pesebre, 
tot va ser uno”.
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