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 la casa de la mar, s’hi pot arribar
viatjant del nord i saltant el coll
del Mascarat que separa i uneix,

alhora, la serra de Bèrnia i el morro Toix.
O dit d’altra manera, les dues Marines. Si,
en canvi, procedim del sud, abandonarem
la metròpoli dels gratacels, Benidorm, i
haurem de saltar el coll suau i allargassat
de la serra Gelada o l’Albir. De fet, és un
espai geogràfic i literari batejat, estimat,
immortalitzat per una poeta que es dedi-
cava a l’erudició històrica i que acabà ma-
terialitzant totes les seves pulsions narrati-
ves en una obra de títol enigmàtic i aven-
turer, Matèria de Bretanya. La casa de la
mar, la badia, amb Altea al centre, és un
gran i panoràmic amfiteatre que ha d’ad-
mirar-se, si pot ser, de la punta del morro
Toix estant: “La mar vivia en una badia
molt gran. Un dels cantons d’aquella ba-
dia que era la casa de la mar s’anomenava
la Punta de l’Albir i l’altre cantó el Morro
Toix, i cap al racó de l’Olla suraven els
crestallets de la Illeta i de l’Illot. L’Aitana i
el Puigcampana eren dues muntanyes

punxegudes i migjornenques, que de tant
de mirar-se l’aigua se n’havien tornat bla-
ves.” Mirant cap al nord, admirarem la si-
lueta del Montgó al rerefons i, a primer
terme, als nostres peus, lil·liputenca, Calp
encavalcada sobre l’istme que senyoreja el
penyal d’Ifac.

Mascarat, topònim de ressons llegen-
daris, ens dona accés a l’entrada de l’Olla
d’Altea. Altea, nom màgic que s’aferrà en
el moll de l’os de l’escriptora, especial-
ment en els seus anys infantils i juvenils.
Les hores més grates les passà a cavall de la
residència familiar Maricel i la casa de l’avi
Francesc al carrer Santa Bàrbara, unides,
aleshores, entre despoblats i camps, pel
camí ral o les vies del trenet que duia, i du,
de Dénia a Alacant. Si li preguntaven quin
lloc s’estimava més, tenia per resposta un
al·legat sense fissures: “A voltes érem al
poble un dia sencer i a poqueta nit a Cap-
negret. A voltes romaníem més dies. I si
hom em preguntava quin lloc m’estimava
més jo no sabia contestar, perquè tot allò,
la vila i el camp i les muntanyes i la mar
era una part del meu ésser.”

La torre de Maricel, a Capnegret, que
avui encara resisteix impertèrrita enmig
d’un desori urbanístic que només la crisi
ha parat, tenia tot l’amfiteatre arran de
nas, obert al mar i a la terra, com una gran
conquilla. Les columnes i els reixats de
l’entrada, a tocar de la carretera, acon-
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dueixen una avinguda enmig de
bancals de tarongers. Una mo-
numental i estilitzada araucana
presideix el porxo de rebre. El
temps no ha passat d’ençà que
la descriví de manera precisa i
humanitzada: “La casa gran i la
petita eren tan juntes que sem-
blaven com si fossen els dits
d’una mateixa mà; el dit del mig
i el dit menovell. [...] A la gran
vivíem nosaltres i a la petita els
masovers, i mos pares els deien
los caseros”. Les visites sempre
feien el comentari que la casa
petita es recolzava en la gran, i la
xicona que aleshores era l’es-
criptora “sabia que aquells se-
nyors s’enganyaven, car endevi-
nava que la que veritablement
recolzava sobre l’altra era la
nostra, la gran, com nosaltres
ens recolzàvem també, malgrat
que teníem diners, sobre les es-
patlles i sobre la suor de l’home
que treballava els nostres ban-
cals”.

L’Altea de la infantesa es divi-
dia en dos mons complementa-
ris i, alhora, irreconciliables, el
dels homes de la mar i el dels
llauradors. Uns a tocar i d’es-
quena d’aquella que els dava vi-
da; els altres acaramullats coste-
res amunt per sobre de la divi-
sòria que marcava la sèquia.
Prenent qualsevol de les coste-
res, la del Sol o la de la Música,
accedirem a l’urna de les essèn-
cies de rècords que destil·la Ma-
tèria de Bretanya. Unes costeres
en què “t’hi trobaves bacons xi-
cotets i gallines i pollastres i xi-
quets. A l’estiu les xiquetes i els
xiquets més menuts anaven en
conill o amb una camiseta de te-
la que no els aplegava al melic”.

Arribats que serem al baluard
de la Glorieta del Manyo, les
teulades rossenques, retudes de
tant de sol, aconduiran la vista
plàcidament i insistent cap a
Capnegret i, al fons, l’esceno-
grafia descomunal del Morro
Toix i Ifac abraçant-s’hi. A to-
car, queda el carrer Fondo, llargarut i pla-
ner, només amb el just desnivell per jugar-
hi inesborrables partides: “L’estiu era com
els partits de llargues que jugaven els ho-
mes els diumenges al carrer Fondo; pilota
ve, pilota torna. I les pilotes eren la gent
que carregava els muls amb les eines més
necessàries...” Malgrat trobar-lo buit de
tragí, tot en el carrer Fondo ens parlarà
encara del que s’escola avall i no torna: “I
l’estiu era el carrer Fondo per on venien
les pilotes i se n’anaven. I la partida de
llargues era la vida que vivíem a l’estiu,
perquè la calor ens portava agafats de les

mans seues i les mans de la calor eren fetes
de cel blau i de sol fort i de dies llargs i de
claror de nit tèbia.”

Del carrer Fondo, costa amunt, neix la
costera on hi havia la casa de la mestra
Cantarrana que “ens explicava coses molt
boniques. Deia que la lluna era feta de
trossets de miralls i era l’estatge d’un vellet
que sempre duia un feix de llenya seca a
l’esquena [...] I les estrelles eren finestretes
del cel, per on els àngels ho tafanejaven
tot”. Carrer Fondo, carrer Betlem, portal
Nou... Eixim de nou fora muralla. Aquí
ens espera la plaça de Carmelina Sánchez-

Cutillas de bracet amb els jardins dedicats
a l’avi Francesc Martínez i Martínez sobre
un altre baluard antic i a dues passes, cos-
tera amunt, hi ha la casa de Cervantes.

El poble emmurallat tenia també el
portal Vell, de davant seu estant, abans
d’enfilar el carrer Major, podem fruir
d’una altra excelsa panoràmica amb la
serra de Bèrnia, “una frontera de color de
pàmpols daurats i de tardor que naixia al
coll del Mascarat i arribava a la Vall de
Tàrbena, i estava tota voltada de tossals
apegats a les seues faldes com cadells ma-
mant de la mare”. Travessat el portal, ens

A l’altra pàgina:
la Costanera de la
Música. En aquesta,
l’olla d’Altea
presidida pel
Puigcampana,
el Portal Vell, les
cúpules amb
ceràmica blava de
l’església i el Fornet,
en el solar de la
casa nova de la
dreta, hi havia la
casa de la mare
Paula / L. SOLDEVILA
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girarem: “I el balcó estava com si estigués
penjat sobre l’arc del Portal Vell. I el dia de
la festa major, com que havia de passar la
processó cap al Baluard per tal de prendre
el camí del Calvari, li posaven un cobertor
de domàs daurat amb un serrell de fils de
seda daurada fent dibuixos i calats, tot al
voltant del cobertor. I a mi em semblava
que això era com vestir el balcó amb el
vestit de les festes, car els dies feiners el
balcó romania despullat, amb els ferros de
la barana envellits; i la fusta de les portes,
tancades, esquerdada; i la calç de la façana
dels costats esclofollada pel sol. I açò em
semblava la nuesa del treball dels homes,
perquè era la realitat de la vida, i allò altre
era la disfressa brillant de fer bonic i ama-
gar la realitat”.

El carrer Major és una coste-
ra que neix al Portal Vell i mor a
la plaça de l’Església: “Vas pu-
jant costera amunt i de sobte,
sense saber com, et topes amb el
primer graó de l’escala de l’es-
glésia, tota enrajolada de lloses
d’una pedra negrenca que té
com uns esguitons blancs.” De
nou, en l’espai que havia ocu-
pat el castell, un mirador es-
plèndid cap a la banda sud de
la casa de la mar. A tocar del la-
teral de l’església neix el For-
net: “Al Fornet, pega el sol tot
el dia, i per això la calç de les
façanes de les cases enlluerna
més; les dones, els homes i els
infants sembla com si fossen de
terrissa; i el negre dels seus ves-
tits de dol és més negre i més
de dol que en altres bandes.”
Precisament, al Fornet, és on
vivia la mare Paula, un dels
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personatges més entranyables, després de
l’avi matern, retratat per Carmelina: “I
ara era tan vella que caminava a poquet a
poquet amb el cap mirant a terra, i el seu
rostre estava ple d’arrugues com si foren
caminets de temps i per cada caminet

aplegàs un record.” Enfilarem el carrer
Santa Bàrbara, abans tot just entrevist de
la Glorieta de l’avi estant. A mig carrer
amb una eixida bolcada sobre la part
central de l’Olla, hi ha la casa de Cervan-
tes, recer que fou de l’avi erudit, folklo-
rista i incitador de la imaginació: “I les
nits sense lluna, només vesprejar, eixíem
al Baluard, i amb els ulls i el desig d’aven-
tures seguíem les llums escampades per
la mar, les llums de les barques de parella
que nosaltres volíem confondre amb l’es-
tol de contrabandistes més nombrós que
mai hagués creuat la mar.” Aquell avi
que: “Quan les dones del Fornet parlaven
amb mon avi, se’ls encenia als ulls una
llumeneta, i per un instant els desaparei-

xia tot el cansament de la vida,
que el portaven ben apegat als ulls.
I era com si totes elles l’haguessen
estimat secretament, quan eren jo-
ves.”
    I el gran secret que per a tot lec-
tor implica el títol de Matèria de
Bretanya, serà aquí que se’ns des-
clourà. Era vesprada, les campanes
tocaven el seny de l’Ave Maria, a
l’eixida, l’avi i un foraster havien
estat parlant de llibres, trobats en
un racó com un tresor, sobre
d’Amadís de Gaula, Paris i Viana i
el cavaller de Rotlan... L’avi reco-
mana d’entrar perquè la serena
malmetrà els llibres: “I aleshores el
foraster allargant-me l’embolic de
tela em deia, xiqueta ajuda’ns. Pe-
rò només donar-me el paquet co-
mençà a riure, i com que mon avi
volia saber el motiu ell va dir que
no la veu?, tan xicoteta i acabe de
deixar entre les seues mans tota la
Matèria de Bretanya.” ❋

Dalt: una posta
de sol en el
Mediterrani
valencià i, sota,
avinguda d’accés
a Maricel
L. SOLDEVILA

Al nord,
admirarem
la silueta
del Montgó




