
Página �1

autora 
ELISABETH muñoz 

SÁNCHEZ

L’alba desc0breix 
Andalusia

IL-USTRACIONS 
ORQUÍDEA ROLDÁN



Página �2

2016 WeebleBooks 
Autora: Elisabeth Muñoz Sánchez 
Il-ustracions: Orquídea Roldán 
Traducció: Gema Arce Raya 

http://editorialweeble.com 
info@editorialweeble.com 

Madrid, Espanya, Gener 2016

L’alba descobreix 
Andalusia

Licencia: Creative Commons Reconocimiento- 
NoComercial- CompartirIgual 3.0 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://editorialweeble.com
mailto:info@editorialweeble.com
http://editorialweeble.com
mailto:info@editorialweeble.com


Página �3

L’alba descobreix 
Andalusia



Aviat serà el dia d’Andalusia. La professora de l’Alba demana als seus alumnes que cerquin 
informació sobre aquesta regió i que la presentin als seus companys a classe. L’Alba és andalusa, 
va néixer i ha crescut a aquesta terra plena de llum i alegria, però no coneix molt bé els seus 
costums, monuments, història ni artistes.  

–Avui parlarem d’Andalusia. Què en sabeu? –demana la professora. 
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Nosaltres vivim a Andalusia! –exclama l’Alba il·lusionada. 

–No vivim a Marbella? –pregunta en Diego, una mica estranyat. 

–Clar, però Marbella és a Andalusia, com el teu melic a la teva panxa –li respon l’Alba mentre 
algun company riu per sota el nas per la comparació tan ocurrent. 

–Andalusia té vuit províncies, nosaltres som a la província de Màlaga, i Marbella pertany a Màlaga 
–aclareix l’Adriana, una nena petita i intel·ligent. 

–A veure si ho he entès! El meu melic és a la meva panxa i aquesta 
és una part del meu cos, oi? –en Diego vol assegurar-se d‘haver 
entès l’explicació dels seus companys. Es queda pensatiu i 
manifesta –Ara ho entenc! Andalusia seria jo, la meva panxa 
Màlaga i el meu melic Marbella. Què fàcil! 

–A més de Màlaga, quines altres províncies té Andalusia? –
la professora necessita esbrinar què coneixen els seus 
alumnes per a preparar classes amenes i divertides. 

–Sevilla	i	Còrdova	–afirma	l’Alba.	

–Granada	i	Huelva	–con9nua	el	Pablo.	

–Almeria,	Jaén	i	Cadis	–conclou	l’Adriana.	
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–Quant sabeu! –la professora està bocabadada –Doncs, el 28 de febrer es celebra la diada 
d’Andalusia. Heu de portar a classe informació sobre les seves províncies. Espero treballs molt 
bonics! 
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L’Alba arriba a casa un mica preocupada. Surt al seu jardí per a ensumar el perfum de la 
tarongina. Tanca els ulls i inspira. Entre les branques d’un dels tarongers, el Follet Andalús 
l’observa. Pot llegir els seus pensaments i les seves inquietuds, així que decideix encantar-la. 

–Durant les pròximes vuit nits apareixeràs, de forma màgica, a cada una de les províncies 
d’Andalusia. Viatjaràs en el temps i reconeixeràs altres cultures que ens van deixar els 
meravellosos monuments que avui pots veure, artistes embruixats per la meva màgia i llocs 
naturals fascinants. Viuràs de prop tota la nostra història, així com la teva. Creuràs que ha estat un 
somni, però el viuràs i el gaudiràs.  

Bufant-li pol·len de la flor de tarongina, desapareix entre les buguenvíl·lies i els geranis. 
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A la nit, en somnis, comença a sentir un so molt peculiar. És el grall d’un ocell grandiós. Obre els 
ulls i està en un immens parc natural. Mira cap amunt i veu, volant sobre el seu cap, la reina de les 
aus, l’àguila imperial. 

–És el parc de Doñana! Estic a Huelva! –crida plena d’emoció. –He vist algunes fotos a Internet, 
però mai vaig pensar que podria ser tan espectacular. 
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Entre la farigola i el romaní, veu que un linx ibèric treu el cap. Sembla un gat gros, però la seva 
cueta és més curta i les seves orelles més punxegudes.  

Dóna una volta per aquest parc andalús i veu falcons, flamencs, cavalls corrent per els maresmes, 
propis d’aquesta terra nostra.  

Al matí, desperta fascinada amb aquest somni tan real i autèntic. Va corrent on és el seu bloc de 
dibuix i plasma en ell les seves fantàstiques vivències.  
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A la nit següent, pot ensumar el perfum de la tarongina, però observa que no està al seu jardí, sinó 
al popular Patio de los Naranjos sevillà. S’acosta a un guia amb un grup de turistes que fotografia 
tot el que veu. 

–Quina bona olor que fan les flors dels tarongers d’aquest pati! –afirma la Sasha, una turista russa, 
captivada pel perfum que es respira a l’ambient.  

–Estimats turistes, si mireu cap amunt, podreu veure la impressionat Giralda –informa el guia. 

–Què bonica i què alta! I qui la va construir? –pregunta Hiroshi, que ve del Japó.  

–Els musulmans, fa ja més de 800 anys. A sota de la nostra catedral hi havia una mesquita àrab –
aclareix el guia. 

–Fa tant de temps que es va construir? Jo no pujo allà, per si es cau –protesta George, un turista 
anglès a qui no li agraden els riscs. 

–Està restaurada, els sevillans la cuiden molt bé. Anem cap a dalt! –els anima el guia. 

Pugen caminant per la rampa. L’Alba segueix aquest grup i el seu guia, amb el que està aprenent 
tant. Quan arriben al punt més alt, la Sasha crida admirada: 

–Mira, des d’aquí es veu un riu. Quin és? 
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–És el Guadalquivir. Al costat podeu veure la Torre del Oro, que es va construir per a defensar la 
ciutat –revela el guia. 

–Què interessant! Per què no pugem en un vaixell i recorrem el Guadalquivir? –proposa Hiroshi. 

Mentre l’Alba despertava, va poder sentir: «Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar...»*, que li va recordar a un poeta que li havia fet sentir emocions fascinants amb els seus 
escrits. 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Al vespre, l’Alba va començar a pensar en les noves sorpreses que li portarien avui els seus 
somnis. Ja adormida, comença a escoltar corrandes tradicionals que li cantava la seva àvia i veu 
que està en un d’aquests patis cordovesos. Apareixen plens de flors de colors, amb dones 
preparant-los per a la festa, alegrant-los amb els seus cants. Una senyora li somriu i li dóna un test 
de gitanillas liles perquè decori el pati amb elles. L’Alba les penja de la paret i canta amb elles: 
«Soy cordobés, de la tierra de Julio Romero, pintor de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te 
quiero...». 

En un racó del pati, un senyor pinta en el seu llenç, la contempla i es dirigeix a ella: 

–Hola, nena, sóc pintor de la dona andalusa i tu ets un clar exemple. Vols posar per a que et pinti? 
–li demana Julio Romero de Torres, un pintor cordovès del que ha sentit parlar. 

S’adona de què ha tornat a viatjar en el temps. Aquests somnis que té 
són sensacions, l’ajuden a conèixer el passat i el present andalús. 

L’Alba posa per a l’admirable pintor mentre que les senyores 
continuen cantant, ballant i decorant el pati. 
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Més tard, viatja per aquesta ciutat de somni i veu la magnífica catedral, amb la seva barreja 
d’estils àrabs i cristians. Creua el seu pont romà, de nou en aquell riu Guadalquivir que la nit 
anterior va divisar de lluny i ara gairebé es pot submergir a les seves aigües. 

A l’alba, mentre gargotejava en el seu quadern tot el que havia vist aquella nit, diu: 

–Quant estic aprenent sobre Andalusia! És tan misteriosa i seductora! 
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La nit següent, la nova província fa olor a bosc fresc i pot sentir l’aigua saltant i corrent 
entremaliada pel rierol. S’adona de què està just en el naixement d’un riu. He d’estar a la província 
de Jaén. Què bonica és la Sierra de Cazorla!  

L’Alba admira el seu entorn, ple d’arbustos i matolls. Distingeix, al fons, uns cérvols corretejant i 
unes cabres salvatges fent equilibris a la serra. Recorre la província i es troba grans extensions 
d’oliveres i jornalers recol·lectant les seves olives exquisides. De sobte, un dels oliverers es 
dirigeix a ella i li fa un suggeriment.  

–Nena, t’agradaria agafar una vara i donar-nos un cop de mà per a tirar a terra aquestes olives? 

L’Alba, encantada per l’aroma del camp i la 
feina tan interessant que li proposen, agafa la 
vara i dona cops com una boja.  
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–Jo t’ensenyo, pica amb força però sense aixafar-les, que això ja ho fa el molí –li explica l’oliverer, 
qui veu la poca destresa que té la nena a la feina.  

–Aquest oli és el millor del món. Tenim unes olives exquisides! 

Al matí, de nou reflexa a les seves il·lustracions totes les seves vivències, plena d’entusiasme i 
d’il·lusió perquè va aprendre un ofici mil·lenari. 
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El seu nou somni i la nova nit la portaran a un pati d’arcs decorats, amb una font al mig, envoltada 
d’uns lleons molt característics.  

–L’Alhambra! És el meu monument preferit! –l’Alba recorre tots els raconets d’aquest lloc tan 
resplendent. Al fons, de forma màgica, pot sentir poemes de Lorca per a Granada i l’Alhambra: 
«Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra...». 

Després, recorre el conegut barri de l’Albaicín i el Paseo de los Tristes, des d’on pot tornar a 
divisar la seva Alhambra des de moltes perspectives. Al fons, blanca i imponent, Sierra Nevada. 
L’Alba la mira estranyada. Sense adonar-se es troba en mig d’unes muntanyes al costat d’uns 
esquiadors: 

–Anem a esquiar! Hi ha molta neu avui a Sierra Nevada! –exclama l’Álvaro, un nen equipat amb 
esquís i tot el material necessari per a aquest esport. 

–Neu a Andalusia? –demana l’Alba sorpresa. 

–Clar que sí! Tenim de tot, platja per a l’estiu i neu per a esquiar a l’hivern. Oi que és divertit? –li 
explica la Claudia, una nena que es disposa a esquiar amb els seus companys.  

–No hem de sortir d’Andalusia per a gaudir de la neu. 
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–I després anirem a prendre’ns unes tapes! Ens acompanyaràs? 

Aquella tarda, l’Alba torna a recorre els carrers d’aquesta ciutat plena d’encant amb els seus nous 
amics, descobrint i gaudint els generosos bars de tapes granadins. 
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La següent nit es desperta espantada. El cavalcar d’uns cavalls desbocats i el crit d’uns homes 
amb barrets de vaquer i altres disfressats d’indi li fan creure que ha d’estar en un altre continent. 

–Clar, és el desert de Tabernas, a Almeria! Aquí s’han filmat moltes pel·lícules de l’Oest –l’Alba 
gaudeix de l’escenificació en directe. –Això es posa cada cop més interessant! 

Es queda al costat d’un dels càmeres i contempla curiosa el rodatge. 

–This is not com l’Oest, I like l’Oest a Almeria –crida un director de 
cinema amb accent americà. 

–Director, el desert de Tabernas és com l’Oest, surt a les 
millors pel·lícules –assegura un càmera amb amplia 
experiència cinematogràfica.  

–Ok, rodem de nou. Preparats... Acció! –ordena el 
director. 

Els actors surten a l’escenari un altre cop i continuen 
amb la seva interpretació. 
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Després, l’Alba va al Cabo de Gata, es submergeix a les seves aigües cristal·lines i ve una gamba 
vermella que la saluda amb els seus bigotis llargs, comprovant així que Almeria és molt més que 
desert i pel·lícules de cinema.  
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La següent província és la seva pròpia, Màlaga. Aquesta nit es trobarà amb un nen que fa uns 
dibuixos diferents, plens de colors, amb línies estranyes però originals. 

–Hola, nena. Vols pintar amb mi? –li demana el noi.  

–Quins dibuixos tan estranys i bonics! Qui ets? –pregunta interessada. 

–Em dic Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispiniano de la Santísima 
Trinidad Ruiz Picasso –contesta ometent algun nom més registrat a altres documents no oficials. 

–Pablo què? Picasso? És increïble, ets un gran pintor! –l’Alba no pot creure que s’hagi trobat amb 
el Pablo Picasso quan era un nen de la seva edat.  

–Doncs la gent no diu el mateix, diuen que pinto com un nen petit 
–es lamenta. 

–Doncs a mi m’encanten els teus dibuixos! –l’Alba no vol 
anunciar-li que serà un dels pintors malaguenys més il·lustres, no 
la creuria.  

–Moltes gràcies! Llavors pinta amb mi! T’ensenyaré el meu estil. 
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Junts passen una estona inoblidable. Més tard, passeja pel carrer i ensopega amb un home que 
porta dos estranys cistells plens de peix i crida: 

–El cenacheroooooooooo! Seitons frescos! Sardines! Sorells! Xanguets! 

Un altre vocifera: 

–Bisnagues, bisnagues perfumades plenes de gessamins per a la senyoreta! 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Al matí, l’Alba ho dibuixa tot, pensant que encara no ha estat en una de les províncies andaluses i 
desitja visitar-la. I així és, aquesta nit apareixerà en mig d’un dels carnavals més famosos, el de 
Cadis. Canta, riu i gaudeix amb les chirigotas i comparses. 

–Tu no vens disfressada? –s’estranya un membre d’un divertit grup de chirigotas, analitzant la 
nostra amiga. 

–No sabia que ho havia de fer –s’enrojola la nena, abaixant el cap. 

–No et preocupis! Entre tots et deixem alguna cosa i en un moment et vestim d’algun personatge 
simpàtic.  

I dit i fet, un li deixa unes sabates 
enormes, un altre una jaqueta de 
colors, un altre un nas vermell, un altre 
li pinta la cara i en uns minuts es 
converteix en el pallasso més graciós 
del Carnaval. 
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Més tard, recorre la ciutat i escolta una guitarra, la del Paco de Lucía, qui està acompanyat pel 
millor cantant de flamenc de tots els temps, l’indiscutible Camarón. Contempla aquests artistes i 
unes bailaoras plenes d’embruix gadità i, mentre es desperta, escolta a la llunyania poemes d’un 
altre dels grans poetes enamorat del mar gadità: «¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el 
mar!...»** 
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Al dia següent, l’Alba completa tots els dibuixos i comentaris de les seves experiències durant les 
últimes vuit nits i les porta a classe. Quan exposa les seves vivències, tots els seus companys es 
queden bocabadats. La professora li diu: 

–Alba, hem gaudit tant amb la teva exposició... Sembla que hagis estat allà i ens hagis portat amb 
tu! 
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Des de la finestra de l’aula, el Follet Andalús somriu, l’Alba el mira i li pica l’ull. Ara ja sap que tot 
ha estat real, no només un somni. Ella li retorna el somriure i ell desapareix deixant darrera el 
perfum característic de la flor dels tarongers. 

*Antonio Machado (26/07/1875, Sevilla) 

**Rafael Alberti (16/12/1902, El Puerto de Santa María, Cadis). 
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