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En Pep i en Germà a l'antiga vila d'El Morell
-  Avui,  aquí  a  la  granja  dels  frares,  els  monjos  s´han 
llevat d'hora com cada dia per treballar la terra i cap al 
mig dia abans de dinar, anar a la capella per a resar-li a 
deu nostre senyor.
- Això si, han de treballar de valent per a fer via, perquè 
han  de  deixar-lo  tot  enllestit  per  a  poder  anar 
tranquil·lament a fer les pregaries que els hi pertoca.
- En canvi a la vila d'El Morell, les dones de bon matí han 
sortit de casa per a comprar al petit mercat que hi ha al 
costat del castell per poder fer el dinar abans que arribin 
els  homes de  treballar  la  bona  collita  d'avellanes  que 
enguany i ha hagut a la vila.
- I com és lògic, en Pep i en Germà també han anat a 
donar  un  cop  de  mà  als  pares,  ja  que  tots  dos  són 
autòctons  d´El  Morell  i  per  tant  a  casa  es  viu  de  la 
pagesia.
- Però, malauradament. A la vida no tot és de color de 
rosa i encara que enguany la collita d'avellana ha sortit 
de  qualitat  i  molt  abundant,  el  que  no  s´esperen  els 
nostres amics és que  pels voltants del riu Francolí s´ha 
originat un gran foc que promet estendre's per tot arreu i 
més pel convent dels frares que toca a la mateixa bora 
del riu.
- En veure el foc cremant tot el que agafa pel seu pas, en 
Pep  i  en  Germà  juntament  amb  els  pares  i  tots  els 
pagesos de la zona, ràpidament marxen corrents sense 
aturar-se pas cap al convent per a ajudar als frares de 
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les terribles flames.
- Però, quan ja eren a prop, van veure que el foc s´havia 
estès més del que s´esperaven i ara el vent l´acompanya 
amb direcció a la vila i al castell dels senyors Berenguer 
des prats i la seva dona Dolça.
- De camí cap a la vila, en Pep i en Germà i els pagesos 
es van trobar sans i estalvis als frares que havien fugit a 
corre cuita abans que els hi agafessin les flames, i des 
d'a prop podien contemplar com el foc tocava el castell 
dels senyors des prats i tota la vila d'El Morell.
- Per allà a prop del castell, el senyor des Prats cridava 
com un desesperat al veure que el foc envaïa el castell 
amb  la  seva  senyora  Dolça  a  dins  cridant  al  damunt 
terrat de la por i el mateix també, tots els morellencs que 
es refugiaven on podien.
- En Pep i en Germà en veure's vençuts per les terribles 
flames que arrasaven tot el que agafava pel seu camí, 
van  decidir  com  a  última  alternativa  per  vèncer  la 
tragèdia  que  prometia  esborrar  tot  i  quant  pogués  del 
mapa,  una magnifica idea per  a  salvar  a  na Dolça,  la 
senyora des prats i tots els vilatans, juntament també la 
collita d'avellana que els hi  proporciona el  pa de cada 
dia.
-  Els  pagesos impotents  amb les  mans al  cap,  sense 
saber el que fer, donaven tot per perdut. Però el que no s
´esperaven era que en Pep i en Germà ja s´havien posat 
mans a l´obra treballant el seu magnific pla per salvar a 
tothom de la maleïda tragèdia.
-  I,  ¿sabeu  el  què  van  fer?.  Amb  l´ajuda  de  tots  els 
pagesos i els vilatans, van construir en un tres i no res 
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una  vintena  de  sèquies  ben  repartides  cadascuna, 
envoltant la vila d'El Morell amb punt de partida de les 
mateixes basses de regadiu que cada pagès te al seu 
mas.
- I bet aquí, van deixar sortir l´aigua de les basses i com 
un llamp es van omplir les sèquies transportant l´aigua 
amb  tanta  força  que  sense  fer  res  més  el  foc  va 
desaparèixer com si es tractés d'un miracle, salvant-se 
tothom d'una terrible mort.
- ¡Visca en Pep i en Germà, visca, visca!
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En Pep i en Germà a l'Alhambra de Granada
- Avui, aquí al palau del rei nassarita BOABDIL, el cel mig 
ennuvolat s´ha anat obrint a mida que el vespre a dibuixat amb 
els seus braços forts, un regalim de llàgrimes de color vermell 
amb unes pinzellades negres del dolor de la desesperació del 
seu llinatge i el seu regne.   Mirant cap a l´horitzó, on l´infinita 
glòria  es  derrueix com un somni on centenars de castells  et 
xafen quedant com un paper en un racó apartat de la història 
pel pas dels anys i els segles.
- El gloriós rei nassarita BOABDIL, abans de tirar-se al 
buit des del seu palau "l'Alhambra", per no veure's vençut 
i  humiliat  pels  regnes  cristians,  li  va  demanar  a  deu 
nostre senyor que per favor tingués pietat dels seus fills i 
dels  seus  paisans  que  passarien  a  ser  torturats  i 
expulsats  per  aleshores  LA  DESPIATADA  "SANTA 
INQUISICIÓ".
- Al vell mig de la medina de l´Albaycín, tothom espera 
tremolant  de por,  l´arribada dels  cristians que mica en 
mica  s´apropen  entrant  per  les  muntanyes  dels  seus 
germans  ja  vençut  del  REGNE  DE  JAÉN.  On  a  la 
profunditat de la terra trona destrossant-ho tot deixant un 
mantó  d'ànimes  escampades  a  la  faç  de  l´escorça 
terrestre.
- Tothom crida desesperat cap a un costat i cap a un altre 
sense anar enlloc, els ocells alcen el vol fent ploure mil 
plomes  grises,  de  les  oliveres  surt  l´oli  negre  ofegant 
l'esplendorosa ciutat del negre esperit, de les flors dels 
tarongers surt el seu perfum esmolant les branques de 
gessamí  tallant-ho  tot  en  mil  trossos  de  paper.    EL 
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GRAN REI BOABDIL JA NO POT MÉS.
- Però, de prompte els nostres amics en Pep i en Germà 
surten  d'entre  la  multitud  en  direcció  a  L´ALHAMBRA. 
Cavalcant  atònits  per  poder  salvar  a  en BOABDIL i  la 
seva família de les mans dels cristians que el busquen 
per fer-los presoners i cremar-los junt amb els malfactors 
a la foguera de la maleïda inquisició.
- De cop i volta en Pep va cridar   -¡Aturat i quedat quiet 
BOABDILl!.   - ¡Em vingut a salvar-lo a vos i a la seva 
família!  - ¡Vingui amb nosaltres, som gent de pau!
- El rei BOABDIL en veure's sorprès pels nostres amics, 
alça el cap deixant caure un raig de llàgrimes d'on surten 
del seu preciós jardí les plantes més boniques que mai 
s'han vist.  Dient:  -  Jo mai  marxaré d'aquí,  aquesta  és 
casa meva i dels meus avantpassats.  Moriré als seus 
braços.
- I de sobte, es va desmaiar caient desplomat al terra de 
boca terrosa. Aprofitant en Pep i en Germà per emportar-
s´el junt amb la seva família cap a un lloc segur on ningú 
es podrà assabentar del seu rastre.
- En sortir el veritable rei del palau roig, entrant a l´hora 
els cristians per la porta petita, de prompte les parets van 
començar  a  enfosquir-se  desfent-se  la  bellesa  original 
deixant pas a l´obscura successió dels nous habitants. 
-  I,  en un tres i  no res els  soldats s´endinsaven per  l
´interior del ja debilitat palau Nassarita buscant al rei per 
tot arreu, removent cel i terra per saldar el seu objectiu.
Però, aquests no s´esperaven que tant el rei BOABDIL 
junt  amb  la  seva  muller  i  fills,  fugien  per  la  part 
subterrània secreta acompanyats pels nostres companys 
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morellencs en Pep i en Germà i els seus cavalls negres 
"l´Asturi i el tossut" cap a un altre destí molt llunyà de l
´estimat palau andalusí.
- Mentrestant els nostres paisans en Pep i en Germà i els 
seus cavalls, viatgen cap a terres molt llunyanes del nord 
per  deixar  a  la  dinastia  nassarita  sans i  estalvis  de la 
inquisició dels reis catòlics. 
-  Deixant  en la  llunyania l´acomiadament dels  esperits 
dels  nassarites  del  passat,  acompanyant-nos  per  les 
planes centrals donant-nos ànims encara havent perdut 
el més sagrat del regne Nassarita.
- I bet aquí, entre paraules i més paraules en Pep i la filla 
del  rei  BOABDIL  "LA  KARIMA"   es  van  enamorar 
capficant-se en un nuvol  de passió que si  més no va 
acabar esclatant un tro donant la benvinguda al que més 
cap endavant us seguiré narrant.
- Van passar la nit en una cabana amb un matrimoni que 
els va donar allotjament i en allà van brindar molt feliços 
mirant les estrelles.  I catacric catacrac aquest conte s´ha 
acabat.
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