




Morella, una
vesprada de dimecres

de mitjan agost...

Mira quines dos
forasteres tan

TEMPLADES!

Tieta! Calma,
feres!

Esteu a punt
per al vostre segon 
sexenni? L’anterior
vos va agafar molt

menudes.
Sí!!!

Xiquetes!
No maregeu

la tia
Vallivana.
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què és el
que recordeu

de l’any passat,
de l’Anunci?

Jo me’n
recordO dels

ninots!

“Es posen l’any
d’Anunci els tres

primers diumenges 
d’agost i critiquen
coses del poble...”

...i l’últim diumenge
d’agost es fa la

proclama solemne...

“...on s’informa els morellans
que, al cap d’un any, la Mare de
Déu tornarà a pujar a la ciutat.”

“Primer a la missa
major i, en acabant, per

tot el poble, el pregoner
va llegint el ban de 

l’Alcalde.”

“Tieta, tieta!
Jo me’n recordo

de la desfilada de 
les carrosses!”

“I de la
batalla de
confeti!”

Una setmana
després, la mare

encara ens trobava
confeti pel monyo...

“sabíeu que les
carrosses estan
decorades amb

paperetS? Ja vos
explicaré com...”
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Tieta, ens expliques
la llegenda de per què

se celebren les festes?

Valli, ja vos
l’he explicada

un milió de
vegades...

Tieta, 
perfi,
perfi,
perfi...

“D’acord... fa molt de
temps hi va haver una
gran pesta a Morella,
que matava molta gent.”

“I com que la pesta va
desaparéixer, tots els

morellans van prometre
fer-li un novenari (és a

dir, nou dies de festa) per
donar-li les gràcies.”

“i els morellans van
decidir pujar a la ciutat
la imatge de la Mare de

Déu de Vallivana, per
vore si així s’acabava

l’epidèmia.”

“com que ho fem cada
sis anys, rep el nom de

festes sexennals o
del Sexenni...”

“...I s’han celebrat,
pràcticament sense
interrupció, des de

l’any 1678.”

I ara, menudes, al
llit. que ens esperen
uns dies de no parar

un moment!
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Dijous a
la nit...

On estàveu?!
Ja em pensava

que no arribàveu!

La mare ens
volia posar
ben guapes!

Pareixem
disfressades!

L’entrada de colònies
és per vosaltres, pels

morellans i morellanes
que viuen fora. Amb este

acte vos rebem i vos
acollim simbòlicament. I, demà, ja

tots junts, els
que viuen ací i els
que venen de fora,
anirem a buscar la
imatge de la Mare
de Déu a vallivana.

Com veieu, avui estan
tots: els gegants,
l’ajuntament, els

músics, el gaitero...

I aquella
carrossa?

“És on van les xiques que
representen la ciutat, la colònia

catalana i la dels absents.”
Que guapes!

Jo també vull
un vestit de

princesa!

Jo vull
una porra

com la dels
macers.

I, després,
què farem?

Ara es fan
els discursos

de benvinguda, i
després pujarem
fins al Placet de
l’Església. Allà
acabarà l’acte.
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Eixes flors
també són de
paper? Són
precioses!

Com no tenim flors
naturals les fem de

paper. Antigament els
xiquets cridaven “A les 
flors” per fer acudir
la gent a treballar.

...i així s’ha quedat:
“anar a les flors” vol
dir anar a treballar

per decorar els
carrers...

Estan decorant
els carrers amb tots

els adorns que han fet
al llarg de l’any. Els

veïns de cada carrer es
reunixen per a preparar
els adorns, les flors

de paper...

Hala!
Què fan?

Vinga,
anem...

I eixa
mateixa

nit...

Així que
nosaltres ens
quedarem i esta

nit anirem a vore
la plantada dels

carrers.

Vosaltres
encara sou 

massa menudes 
i són molts 

quilòmetres.

Això, Neus, és
la rogativa: baixen

al santuari de
Vallivana, a buscar

la Mare de Déu. 

I on va
tota eixa

gent?

Este és
el Portal
de Sant
Mateu. 

Com es deia
esta porta,

tieta?

L’endemà
al matí.
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L’endemà,
dissabte
al matí...

Heu vist quantes
coses han posat?
Garlandes, flors,
escuts, panells...

Està
tot molt

bonic!

I tot fet pels morellans.
És el gran miracle de les

festes: Tot un any de faena,
de preparar danses, vestits,
adorns, de preocupacions...
de ganes de fer les coses

bé per a estos nou dies.

Per cert...
Vos heu fixat

en allò?

Hala! És
una taula

parada!
Cap per avall!
Com és que
no cau res?

Ah, xiquetes!
És un secret que es
guarden els veïns de

 la Placeta dels 
Tarrascons.

Ara passarem per
la costa, a vore el

conventet, i ja voreu
tot el que hi ha en el

carrer de la Font...

I eixos
ninots?

Són els volatins:
Gertrudis, Cleopatra
i Pablo el mostoso.

Saluden, volten
i ballen quan passa

la Mare de Déu i, quan
passa l’Ajuntament
volten del revés i

desfan la salutació.

Efectivament... 

I allà hi ha
penjada una
taronja molt

gran!

encara que hauria
de ser una “mitja

taronja”, una cúpula,
d’on baixa una magrana

allargada...

...que s’obri en
quatre gallons i
apareix un Sant

Miquelet que li fa
una lloança a la

Mare de déu.

quines
coses...
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Molt bé, xiquetes... Hem vist
la cavalcada d’estudiants,
hem sentit les campanes i
ara veiem com puja la Mare
de Déu... Veieu com van tots

en silenci, resant el rosari?
La Mare de Déu ha entrat al
poble... És el moment més
important, esperat durant

 molt de temps...

“En el templet han llevat la
imatge de l’urna i l’han posada

damunt del núvol dels angelets.”
“En nom de la ciutat i del

Consell se li fa un discurs
de benvinguda i de gratitud...

i comença la processó.”

“Van primer
els gegants...”

“I ara la
col·loquen

en la peanya
gran.”

“...i, després, tots
els gremis, per
orde, amb els
seus patrons,

danses i quadres
figuratius...”

“...tots els participants en la
rogativa, els ancians amb els
cirialots, la peanya portada
per vint-i-quatre hòmens...”

“També va l’àliga,
símbol de noblesa

de la ciutat, els
personatges de
la Bíblia, que ixen
tots els anys a
la processó del

Corpus...”

“Sí! són
aquells,

tieta!”
“...La presidència,
encapçalada pel
que ha portat la
Mare de Déu des

del santuari
i, finalment,

l’ajuntament...”

Ara que ja tenim la Mare
de Déu presidint a l’arxiprestal, 
començarem el novenari. Demà, 

diumenge, que és el dia més 
important, a la tarde, eixirà la

Mare de Déu en processó per tota
la ciutat, acompanyada per tots
els morellans, gremis, patrons, 

danses i quadres, com ahir a 
l’entrada, perquè tots li
puguen retre homenatge.

Jo vull anar
a vore ballar
els volatins!

I jo vull vore
el Sant Miquel
de la taronja!

“El dilluns,
a poqueta nit, 

anirem al rosari 
amb els

farolets.”
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Durant tot el
novenari es repetirà
l’esquema: de matí, la
missa major, cantada
i amb sermó solemne.

Al final de la missa es fa
la veneració de la Mare de Déu 
i, a continuació, el retaule. Ara 
el retaule ix complet cada dia 

amb totes les danses i quadres 
figuratius, Però abans només
eixia la dansa o els elements 

propis del gremi que
tocara eixe dia.

Que bé!
Així es pot
vore tot
cada dia!

I de
vesprada
no fan
res?

És clar.
Cada gremi

s’encarrega
de preparar
activitats,

espectacles...

...I ball o
concert a la

nit. I anem cap
a casa, que

és tard.

Avui és el...

dia de
l’Ajuntament!

“L’ajuntament s’encarrega
de preparar la dansa dels

torneros. És una dansa
molt elegant.”

Caram,
sí que
boten!

I quins
vestits tan

bonics!
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I dius que avui és el

dia dels
llauradors,

tieta?

Doncs sí. El gremi de
llauradors agrupa els
que treballen la terra

o crien animals. És gremi
molt nombrós i dels

més antics.

“Tenen una
bandera verda,
molt gran, que
sempre va al

davant de
tot en les

processons
grosses.”

“Preparem el
ball de la jota
i la Corroquina
amb la ronda.”

Que gran
és la gent
gran, iaio!!!

El gremi de
la gent gran

és el més
nou, sabeu?

Substituïx
el dia de la

noblesa.

Avui és el

dia de la
gent gran,

per això he vingut
jo a fer-vos de guia!

I prepareu
moltes coses,

iaio?
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“també Preparen la
dansa dels llauradors.”

“Es fa en dos grups, un
de xiquetes i un altre

de xiquets.”
M’agradaria

tindre
un capell

d’estos, tieta.

Trauen tot el
retaule i, a la tarde,

preparen espectacles
tradicionals, o bé

concerts...

Endevineu quin dia és? el

dia de
la Colònia
Catalana!

I què
fan avui,
tieta?

Ai mare,
quina temor!

“Moltes vegades
porten colles de
castellers... Mireu

que alt que pugen!”

“...antigament feien
una revetla a la

plaça de bous que
tenia molta fama.”
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la vostra
cosina martina
va ser angelet
l’Últim sexenni
passat, però tu

eres massa
menuda per a
recordar-ho.

Això és el carro
Triomfant: els

angelets porten
el carro, i damunt
van les virtuts:
fe, esperança i

caritat.

Tieta,
i això

què és?

Avui, divendres, és el

dia de les
Professions,
indústries i

transports.

“I a la nit, 
castell de

focs!”

“I, després,
mascletada,

Tieta!”

Mira que
vos agraden
els coets,
bandides!

“Fan una
despertada

al matí i
una gran
desfilada

i ofrena de
flors a la

Mare de Déu.
Després

eixiran al
retaule.”

El nostre
dia! Visca!

Avui és el

dia dels
Morellans
Absents!
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I cal donar
les gràcies als
xics que porten
el carro, que ho

fan de meravella!

També hi va l’angelet
protector de morella,
amb els tres títols
de la ciutat: “Fidelis,
fortis et Prudens”.

Segur que
vos agrada el

dia del
comerç,

perquè ix el
quadre de les

heroïnes bíbliques.

“Encara que, popularment, els diuen les reines, no
són reines, sinó una sèrie de dones que ixen en els

llibres antics de la Bíblia i que es considera que
prefiguren la Mare de Déu.”

“Raquel.”
“Rebeca.”“Seforà.”

“Abigail.”

“Ester.”

“Aquella
és Jael...”

“Igual que passa amb els sants,
Cadascuna porta un objecte

que recorda la seua vida i que
servix per a identificar-la.”

“Judit.”
“Maria.”

  “Sara.”
“RUT.”

“Betsabé.”

Dona! Soc
historiadora,
i el que més

m’agrada
del món és
estudiar la 

història i les
festes del
meu poble!

Tieta, i tu,
com és que

saps tantes 
coses?
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Tieta, i
això?

Eres una
bajoqueta!

Sí, tieta!
He, he!

Ha,
ha!T’ha fet gràcia

allò de “fer
 caragols”, eh?

Trauen el quadre
de les santetes, el

grup de les miraverges
amb les palmes i,

en les processons,
els patrons Sant

Josep i Sant Jaume.

doncs Això és
la pantomima dels

oficis. Es representen
els oficis d’impremter,

fuster, teixidor, sastre,
sabater, cadirer

i obrer.

De danses, trauen
la dels oficis i la dels
teixidors. Esta és la

dels oficis... Veieu com
fan caragols amb

els cercolets?

Este És un gremi que
representa molts oficis
que s’han perdut, o queda

molt poca gent treballant
en ells. Han de preparar
moltes coses, i la veritat

és que no són
massa gent!

Què és el 
que toca avui, 

diumenge?

Avui és el

dia d’arts
i oficis!
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“I esta és la dansa dels
teixidors. Representa la
faena del teler amb la

trama i l’ordit. La primera
vegada que es va ballar

va ser l’any 1892, prenent
com a model la de

les gitanetes.”

L’endemà
al matí... Tieta, ens vas

dir que avui eixiria
la dansa de les

gitanetes.

“que ha
desaparegut,

igual que
l’ofici.”

“És la dansa més
antiga de totes. Al

Sexenni de l’any 1702
només es va ballar
esta dansa i la dels

esquiladors...”

Així és. Es balla el

dia de la
joventut.

Demà es farà la
missa solemne
per tots els
difunts i, a
la tarde, la
desplantada

dels carrers...

Originàriament era la
dansa del barri de Soldevila,

i és un ball de cintes com
el de tants altres llocs.

I demà
què faran?
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...Que, en el vostre
cas, ara mateix, és
la del coixí. Bona
nit, templades.

“Un poble unit 
mirant, durant
un temps, en
la mateixa
direcció...”

“Després l’acompanyarem
a Vallivana i, amb això,

acabarà el Sexenni. Farà
una miqueta de pena, però

tindrem la satisfacció
d’haver-ho fet tan bé com
hem pogut, tots junts.”

“El diumenge abans de
tornar al santuari de

Vallivana, farà una visita
als malalts. Anirà a les
cases dels que no han
pogut anar a vore-la,
però l’esperen amb

molta il·lusió.”

Encara sou menudes
per a entendre-ho, però

la visita als malalts
és un dels actes més
emotius i espirituals

del Sexenni.

Doncs hi
anirem!

Quina pena...
ara estaran
desparant

els carrers!

Així tots els
que vullguen
poden anar a

fer-li una visita,
en silenci i amb
tranquil·litat.

Ara sí que ja quasi
tenim les festes
fetes... La Mare de
Déu es quedarà en
l’Arxiprestal fins

a l’octubre.
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Xiques...

...Volem
dormir!

Però,
tieta...

...A despertar-se!
Amunt, vinga!

Estem molt
cansades! Han

sigut molts dies
de marxa... I, total,

ja s’han acabat
les festes!

Uaaah!

Les festes
s’han acabat, però
nosaltres tres

avui tenim moltes
coses a fer!

Pujarem al castell,
vorem aqüeductes,

i dinosaures, i moltes 
coses més! Xiquetes...

...Morella
no s’acaba

mai!






