
2n PrimàriaDone’m l’asguilando! Cançons populars del Nadal valenciàCANÇÓ

Esta nit és Nochebuena,
que a Betlem ne hi ha un portal,
on de la Verge Maria,
n’ha nascut lo rei infant.

Los pastores que supieron
que el niño quería fiesta:
hubo pastor que rompió
tres pares de castañuelas.

La sambomba està borratxa
i qui la toca també,
i els fadrins que van amb ella
no valen un dihuité.

Los pastores que supieron
que el niño estaba en Belén,
se dejaron el ganado
y apretaron a correr.

Pista 11. Cançó d’asguirlando (Vinaròs) - Grup de danses El Raval
Del disc Al nord, Baix Maestrat, autoedició, 2013



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Irina ha vingut a l’escola a fer un concert d’asguilandos, 
L’asguilando de Vinaròs i molts altres que ha aprés. Des que 
van aconseguir un lloc per a Eugènia a l’escola de Carme, 
Nelo i Omar, els quatre s’han fet inseparables. Irina va sovint 
a col·laborar en alguna festa o a posar la seua música per a 
fer algun concert improvisat. Així ha estat com ha conegut 
Roser i igual que les filles, totes dues s’han fet ben amigues. És 
una escola de portes obertes que construïxen entre tots, i les 
mares d’Eugènia i Carme se senten molt a gust acudint-hi. 
Tan sols fa quatre anys que vingueren del seu país, però Irina 
ha aprés a tocar un gran ventall de cançons tradicionals 
valencianes amb el violí o l’acordió i, com que a Carme li 
encanta ballar, totes dues munten un comboi en un tres i no 
res. Eugènia està feliç i contenta amb els seus amics, han creat 
una colleta que fa molt bona gavella.

Reguinys - 2n de Primària



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Esta nit eixiran tots a cantar l’asguilando, Irina els va portar 
unes simbombes d’una fira medieval i de ben segur que a més 
d’un li faran bollir el cap. Això si aconseguixen convéncer a 
Nelo. Últimament sembla que veu fantasmes pertot arreu. Quan 
estan jugant pel carrer i cau la nit de seguida vol marxar a 
casa i això, ara en hivern, és el més habitual.

―No, jo me’n vaig ja –diu Nelo.
―Però quedem-nos un poc més –demana Omar.
―No, que vindrà el Pare Llop i veuràs –els explica Nelo, que 
sap que pot confiar en ells.
―No et preocupes Nelo, no crec que ens agafe si correm tan 
ràpid com la llum –diu Carme. 
―Jo preferisc anar-me’n ara –insistix Nelo.
―Sí, és millor. Podem jugar una miqueta més al portal –clou 
Eugènia, que sempre es preocupa per Nelo.

El portal de la finca és el seu centre d’activitats. Allí es troben 
per a anar a escola, allí queden amb el berenar per a anar 
al parc, i allí mateix es troben amb la resta de la colla per a 
eixir a fer la passejada de l’asguilando.



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Enguany també està Manel, el pare de Nelo. Ha vingut 
d’Alemanya per a les festes de Nadal i això es nota en Nelo, 
des de fa uns dies quasi no vol eixir al parc, sols se separa de 
son pare per anar a..., ja ho sabeu, a fer les seues necessitats. 
Però com al pare també li agrada eixir d’asguilando, Eugènia 
i Omar estan de sort, estarà la colleta al complet. 

En eixir al carrer, Manel li explica a Mohamed que quan ell 
era menut totes les cases del carrer tenien la porta oberta 
i era molt habitual entrar a casa de qualsevol del veïnat a 
demanar un got d’aigua o qualsevol altra cosa.

―En aquells temps compartíem moltes estones de faena, pelant 
panotxes o cacaus.
―Els xiquets també, pare? –pregunta Nelo.
―Sí, els xiquets també havien de col·laborar en les faenes de 
casa. A mi no em deixaven eixir a jugar fins que no pelava 
mig almud de cacau.



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

―Mig almud a caramull! Deia mon pare quan m’encabotava 
en una cosa. Quant de temps sense sentir eixa paraula –diu 
Roser en sentir les històries de Manel.
―I s’ajuntaven tots els veïns? –pregunta Mohamed.
―Sí, tots compartíem eixos moments per a sumar l’esforç 
necessari i traure endavant la faena. Allí també cantàvem i 
contàvem.
―Contàveu? –pregunta Carme sempre encuriosida per les 
històries dels majors.
―Sí, els que sabien contar històries les explicaven alhora 
que treballaven amb les mans. D’aquelles vesprades també 
sorgien les històries viscudes celebrant antics costums com 
la de l’asguilando.

En baixar pel carrer dels Forrellats toquen a ca Pepe, el Manyo. 
Pepe els espera amb les portes obertes de bat a bat, no fa 
massa li va tocar la quiniela del futbol i ja ha avisat mig poble 
perquè vinga a sa casa la nit de Nadal a cantar l’asguilando.



2n Primària

Les llonganisses i les botifarres van al vol, uns les torren, 
altres en mengen i la música no para de sonar i, si no és 
hora de cantar, és hora de ballar. 

―Quin xivarri! 
―Mal sarau! –diuen les dones del veïnat.
―Vinga! Passeu a la festa, tinc anís, mistela i moscatell, 
acosteu-vos a la festa i tots ho passarem bé!

Hi ha tanta gent dins i fora de la casa que els xiquets se n’ixen 
a jugar. A la mà duen les simbombes que no paren de sonar. 
Ara lent, ara ràpid, ara mira com es fa. Mentre Omar prova 
una cosa Eugènia en fa una altra, Carme es posa a cantar 
i ballar i Nelo busca la manera que enllacen els ritmes que 
els uns i els altres van marcant. Però en un moment Nelo es 
queda parat amb el pal en la mà, la boca oberta i l’expressió 
canviada en un tancar i obrir d’ulls. Eugènia, Carme i Omar 
es giren i de seguida el veuen passar, carregat amb un sac i 
des de la cantonada, ràpid com un llamp, se n’ha anat cap a 
l’església. Vés a saber què o qui va buscant.

CONTE Mil i un contes per a l’asguilando



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

―Era el Pare Llop! –crida Nelo.
―Sí, l’he vist! Quina por! –afig Eugènia.
―Jo diria que ens ha mirat! –diu Carme amb cara de preocupació.
―Com? Vols dir? Ai, quina por! –continua Eugènia.
―Però esteu segurs que... –intenta dir Omar sense que el 
deixen acabar.
―Anem! Anem! Anem cap a dins! –crida Nelo.
―Sí, anem-nos-en! –afig Eugènia.
―Vinga, correu!

Pot ser que siga real o imaginat però, per si de cas, els xiquets 
s’enfilen cap a la casa amb la resta de la colla i d’altres persones 
que Pepe ha cridat. L’expressió de por de Nelo ha compungit 
Eugènia, una expressió que mostra tota la incertesa i la 
preocupació en una sola mirada, una mirada que explica que 
Nelo per dins està cagadet de por i fet un jaç.



2n PrimàriaCONTE Mil i un contes per a l’asguilando

Al mateix temps que ells entren a la casa van arribant més i 
més convidats, uns porten casques, altres massapà; també hi 
ha qui du torrons, o senzillament ametlles, nous o castanyes 
per a torrar. Entre tota la gent faran la festa fent fira. 

Les guitarres sonen amb alegria, fins i tot la dolçaina i el 
tabal, esta és una nit de meravella plena de felicitat.



Què és l’asguilando?
                                                           
                                                                

Quan se solia fer? Per què?
                                                                
                                                                

Alguna vegada n’han vist algun o n’han participat en algun? En cas que sí, on?

Al llarg d’aquesta setmana a l’escola estem treballant el projecte Done’m l’asguilando, a través 
del qual volem recuperar un costum i una tradició ben nostra que en el cas del folklore 
valencià ha originat cançons a posta com explicava Manuel Sanchis Guarner en el Cançoneret 
Valencià de Nadal.
 
Per a desenvolupar aquest projecte volem que cada alumne faça partícip la seua família i és per això 
que vos demanem que contesteu a aquestes preguntes senzilles. Els xiquets poden preguntar a pares, 
mares, iaios, iaies, tios o ties per tal de recaptar informació.

2n PrimàriaFITXA INICIAL ? Nom i cognoms:



1. Saps el significat del nom del teu poble i el d’algun altre? Feu-ne un llistat entre tota la classe.

Els pobles de costa com Vinaròs han rebut la influència de moltes cultures i la visita de molts pirates. 
Per això es construïen torres de vigilància i talaies per a avisar la gent en cas de perill.

2. Relaciona aquests elements del paisatge que s’utilitzaven per a defensar-se dels pirates.

2n PrimàriaUBICACIÓ

Cançó d’asguirlando de Vinaròs. Vinaròs és el nom d’un poble valencià que també té un ori-
gen àrab. En els documents antics s’ha trobat el nom escrit de diverses formes, una d’elles és 
Binelaroç, que podria vindre de d’Ibn Arós/ d’Ibn al-Arós “els dels ars”, o Beni–Al-Arus, que 
ja sabeu que vol dir “fills dels de ...”

torreta talaia muralla

Nom i cognoms:



2n PrimàriaUBICACIÓ

Vinaròs es troba a la comarca del Baix Maestrat, en la província de Castelló.

3. Situa’l en aquest mapa i pinta les comarques de colors diferents: 

Nom i cognoms:

4. Situa els punts cardinals en el mapa i explica on 
es troba Vinaròs.



2n PrimàriaRECEPTA

2. Ara escriu una oració amb: torró de Xixona.

En terres valencianes i en molts altres indrets, els dolços nadalencs més tradicionals i 
coneguts són els torrons. Hi ha de moltes classes i varietats però com algun de vosaltres 
pot ser encara estiga mellat triarem el torró de Xixona.  

1. Relaciona el text amb la imatge corresponent.

torró de 
panet

torró de 
gema

torró de 
xocolata

torró 
d’Alacant

torró de 
coco

torró de 
Xixona

Nom i cognoms:



2n PrimàriaRECEPTA

4. Alguns dels ingredients són d’origen animal i altres d’origen vegetal. Classifica’ls.

Per a elaborar els torrons de Xixona es necessiten els ingredients següents: ametlles, avellanes, 
mel, sucre, clares d’ou i canyella en pols.

3. Identifica l’origen dels dels ingredients i relaciona’ls amb les imatges.

avellanes sucre ous canyellamelametlles

origen 
vegetal

origen 
animal

Nom i cognoms:



2n PrimàriaRECEPTA

Per a fer els torrons de Xixona cal seguir la recepta tradicional. Primer cal escaldar les ametlles 
per a poder pelar-les i torrar-les al forn, el mateix caldrà fer també amb les avellanes. Tot 
seguit haurem de posar els dos fruits en un morter per a poder moldre’ls. Finalment, a banda, 
muntarem les clares d’ou a punt de neu i les mesclarem amb la fruita seca.

6. Investiguem. Què és “muntar les clares a punt de neu”? Busquem a la xarxa. Ara ho 
pots explicar amb les teues paraules?

5. Posa el nom als ingredients i als estris que utilitzarem. Tens una pista, comença per...

a b b a c d’ m

Nom i cognoms:



2n PrimàriaRECEPTA

En segon lloc, cal posar al foc una cassola amb la mel i el sucre, bollir-ho tot i afegir-hi 
el preparat anterior. Després ho haurem de remoure amb una espàtula de fusta durant 
uns 10 minuts. En retirar-ho del foc, passarem amb molta cura la massa a un motlle 
folrat amb neules. Allí ho deixarem refredar i li posarem la canyella en pols.

7. Si ho comencem a remoure a les set i deu, fins a quin hora ho haurem de remenar? 
Posa l’hora d’inici i final en els rellotges d’agulles i en els digitals.

8. Nelo, Carme, Eugènia i Omar volen fer torrons per a tota la colla de l’asguilando. L’any 
passat en feren per a 18 persones i enguany creuen que seran almenys 45. Quanta gent més 
acudirà enguany a fer l’asguilando?

9. Demana a casa la recepta que fa la teua família per a fer torrons casolans i, si els ve de 
gust fer-ne, els tastarem a la classe amb molt de plaer i de bona gana.

Nom i cognoms:



2n PrimàriaINSTRUMENTO Nombre y apellidos:

En esta canción se explica cómo los pastores tocaban las castañuelas, hicieron tanta fiesta que 
incluso rompieron tres pares de ellas.

Ahora haremos unas castañuelas de una forma muy sencilla. Necesitamos un trozo de cartón 
de 5 cm de ancho por 16 de largo aproximadamente para cada castañuela, pintura de color 
marrón, cola blanca y dos chapas para cada castañuela.

¡Ya puedes salir a cantar el asguilando con tu instrumento de percusión!

Cançó d’asguirlando de Vinaròs. Área de castellano.

En primer lugar pintaremos los 
cartones por las dos caras. Una vez se 
haya secado, doblaremos cada trozo por 
la mitad y en cada una de las partes 
de su interior pegaremos una chapa 
teniendo en cuenta que al doblar el 
cartón una choque contra la otra. De 
esta forma cada vez que doblemos el 
cartón las chapas producirán el sonido 
de las castañuelas. Aquí tenemos un 
par de ejemplos:



2n PrimàriaINSTRUMENTO Nombre y apellidos:

En las instrucciones anteriores habrás utilizado palabras en singular y en plural.
Busca cinco de cada número y clasifícalas:

Explica ahora con tus propias palabras el proceso que has seguido en la construcción 
del instrumento.

Singular Plural



2n Primària

Fem activitats. 
1. En un compàs de 2/4 es pot escriure .......... nota blanca.
2. Si en aquesta partitura foren tot notes blanques, quantes notes hi hauria?
Hi hauria ........ notes blanques.
3. En un compàs de 2/4 es poden escriure .......... notes negres.
4. Si en aquesta partitura foren tot notes negres, quantes notes hi hauria? Pensa quines 
operacions pots fer. Hi ha ...... compassos. Puc trobar la solució s................. o m.............................
En total hi hauria ........ notes negres.
5.-Aprenem a fer la clau de sol. Còpia-la.        ..........    ..........    ..........    ..........    ..........    ..........    .......... 

PARTITURA Nom i cognoms:

Descobrirem ara més coses sobre la partitura de l’asguirlando. Si ens hi fixem, al principi de 
cada partitura trobem una clau, en aquest cas tenim la clau de sol. De seguida hi trobem la 
indicació del compàs, en aquest cas 2/4: en aquest compàs cada fracció de temps es dividix 
en dues parts: una negra ocuparà cada part i una blanca el compàs sencer.

clau de sol
compàs

Cançó d’asguirlando
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Vocabulary: winter clothes

ANGLÉS

boots jacket scarf gloveshat

Name and surnames:



2n Primària

Listen to your partner and colour.

ANGLÉS Name and surnames:



2n Primària

Write the names.

ANGLÉS Name and surnames:



2n PrimàriaDANSA Cançó d’asguirlando de Vinaròs

La Cançó d’asguirlando de Vinarós està dividida en 4 estrofes. En cadascuna d’elles sona la 
mateixa melodia dues vegades. Per això, hem dividit aquesta dansa en l’estructura següent:

ESTROFA 1
Tots ens situen en 4 files, l’una al costat de l’altra i 
mirant la part contrària. Amb els braços a la cintura 
fem moviment semicircular al ritme de la cançó.

MIREN CAP AL DAVANT MIREN CAP AL DARRERE

ESTROFA 2

Aquesta secció la dividim en dues parts i mantenim l’estructura de 
la melodia, que també es repeteix dues vegades.

-Primera part: “Los pastores que supieron que el niño queria fiesta”.
-Segona part: “Hubo pastor que rompió tres pares de castañuelas”.

En la primera part, les files interiors passen a col·locar-se dins de 
les files exteriors, sempre seguint la pulsació amb els peus i amb els 
braços a la cintura.



2n PrimàriaDANSA

En aquesta estrofa repetim l’estructura de la ESTROFA 1, però, 
si ens hi fixem, ¡¡¡estem canviats de lloc!!!

En la segona part, els qui estan mirant cap al davant     es 
mouen cap al centre, se separen les files i es torna a la posició 
inicial.

Per últim, tornem a fer els moviments de la ESTROFA 2, però 
amb els papers canviats i acabem com la formació inicial.

ESTROFA 3

ESTROFA 4

Cançó d’asguirlando de Vinaròs
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Què penses que significa “col·laborar de forma desinteressada”?

Creus que és important conéixer la música i les tradicions d’altres cultures?

Com et sents quan no pots veure algun membre de la família?

Col·labores en les tasques de casa? 

La nit és moment de dubtes i pors, a què tens por tu quan arriba la nit?

Nom i cognoms:

En la tertúlia del conte de l’asguilando apareixen algunes actituds que podem comentar.



2n PrimàriaINDUMENTÀRIA Nom i cognoms:

Gamboixet o gambuix / 
cambuix: 
(en cast. capillo, cambuj): 
Cobricap de tela fina que 
portaven les dones per 
a subjectar-se els cabells 
i els xiquets de bolquers 
per a tenir el cap dret.

A les cançons d’asguilando de vegades es parla de vestir el “Jesuset”. S’anomenen peces de roba 
com gamboixet, caroteta, camisola, faldó...

Així és com abans es vestia els nadons. Però, saps quines són eixes peces de roba? Al tall que 
vas descobrint-les, pots pintar-les al teu gust.



2n PrimàriaNom i cognoms:

Caroteta:  
Espècie de gorreta o de 
còfia que porten els xi-
quets de bolquers, feta de 
tela o de randa i més o 
menys adornada, que tapa 
les orelles i es lliga davall 
de la barba. 

En l’actualitat s’utilitza al 
món faller, per a cobrir el 
cap als més menudets.

INDUMENTÀRIA



2n PrimàriaNom i cognoms:

Calcetes de bolquer: 
Calcetes amples de 
cotó, ris o perlé que es 
col·loquen damunt dels 
bolquers dels nadons.

INDUMENTÀRIA



2n PrimàriaNom i cognoms:

Camisola (cast. camisita):
És una camisa menuda. 
Bolcar la criatura és posar-
li la camisola, les calcetes.

Camiseta (cast. camiseta):
És la peça de vestit que es 
duu davall de la camisa i 
és més curta que aquesta.

INDUMENTÀRIA



2n PrimàriaNom i cognoms:

Faldó: 
És la part del bolquer 
que cobrix el cos des 
de la cintura cap avall. 
És la peça que va da-
munt de les calcetes. 

INDUMENTÀRIA



2n PrimàriaNom i cognoms:

Peüquetss: 
Calcetins una mica més 
guixuts que solen dur els 
nadons per a tenir els 
peuets calents.

INDUMENTÀRIA
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Ara pots jugar a vestir el nadó. Retalla les peces de roba i pinta-les al teu gust, si vols.



2n PrimàriaINDUMENTÀRIA

Posa’t a prova. Recordes el nom d’aquestes peces de roba?

Nom i cognoms:



Què és l’asguilando? En quina època de l’any es feia aquest costum?

Quina cançó d’asguilando has aprés? Saps en quina població es cantava? Saps com es diu 
la comarca?

Recordes els ingredients de la recepta que has fet a classe? Explica el què recordes de l’elaboració:

Explica com es fa l’instrument que has fet a classe

2n PrimàriaFITXA DE SÍNTESI

Al llarg d’aquesta setmana hem treballant el projecte Done’m l’asguilando, vegem què 
hem aprés. 

Nom i cognoms:



2n PrimàriaMATERIAL COMPLEMENTARI Nom i cognoms:

Una festa sense música no és festa. L’asguilando és un costum on la música improvisada 
o recordada ompli els carrers dels pobles. Posa el nom i pinta els instruments. 
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Les posti__es re__onen a la pla__a quan els balladors i balladors dan__en. 

El  llaüt de __elia té un so pre__iós i és del color de la fusta del __irerer.

Els carrers de la pobla__ió, plens a ve__ar de gent, __elebren l’asguilando
cantant i __omrient.

El tabal i la dol__aina obrin el pa__acarrer, un gat s’amaga
de pre__a quan __iprià arriba en bi__icleta.

MATERIAL COMPLEMENTARI Nom i cognoms:

Completa aquestes oracions utilitzant c o ç, s o ss on calga.


