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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 
 
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats 
d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% 
estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a 
l’organització de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Comité Científic de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament els originals presentats, amb 
capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, igual-
ment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el 
cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la conveniència o 
no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de 
prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de 
canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters, i s’han de presentar en suport informàtic 
compatible amb Word per a Windows, fent constar el nom complet de 
l’autor o autora, la institució acadèmica de què forma part, les adreces 
postal i electrònica i un telèfon de contacte. Només per acord extraordi-
nari del Consell de Redacció es poden publicar en Ítaca. Revista de 
Filologia articles d’extensió superior als referits 65.000 caràcters. Junta-
ment amb l’article, els autors o autores han de presentar, en un document 
independent, les paraules clau i un resum o abstract d’extensió entre 600 i 
1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 
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la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres es poden incorporar dins del 
text. Si són superiors han d’anar en un paràgraf a banda, separat amb una 
línia en blanc dels paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 
(també per a les línies en blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 
cm, i sense sagnat a la dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna 
al final d’una citació en paràgraf a banda, el punt últim es posa després 
del parèntesi (i no abans). El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la 
supressió d’un fragment del discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al 
final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  
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11. Quan un article s’articula en diferents apartats, entre l’últim paràgraf 
d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc de 
mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap 
espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 
1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer 
en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, 
normalment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Els guions que es facen servir com a signe de puntuació han de ser 
guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
ALONSO, Vicent (2004): Trajecte circular, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
GRASSET, Eloi (2007): «“Dietari ver, dietari fals, dietari”. El Dietari de Pere 

Gimferrer: un moviment cap a la ficció», en Joan BORJA et al. (ed.), Dia-
ris i dietaris, València-Alacant, Denes, p. 457-467. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
BALAGUER, Enric (1997): «Diaris i dietaris. Una ullada a la producció més re-

cent», L’Aiguadolç, núm. 23 (primavera de 1997), p. 39-64. 
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17. Si l’obra té dos o tres autors, s’anoten les dades de cadascun de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
ESTEVE, Anna & Dari ESCANDELL (2008): «Un cànon dietarístic?», L’Espill, 

30 (hivern de 2008), p. 39-49. 
Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
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INTRODUCCIÓ. ENRIC VALOR EN PERSPECTIVA 
 

nguany s’ha commemorat el centenari del naixement d’Enric 
Valor (Castalla, 1911 – València, 2000). Es tracta d’un autor 
que, en el convuls segle XX de desfetes i esperances, va omplir 
amb una obra polifacètica i monumental, d’un titànic esforç 

personal, buits importants en la història lingüística i literària de la 
societat valenciana. A més d’atendre com a gramàtic i lexicògraf la 
necessitat de posar ordre en l’adaptació de criteris normatius per al cas 
valencià, l’escriptor de Castalla va encarar com a narrador la concreció un 
model de llengua literària digne i equilibrat, respectuós amb els referits 
principis normatius, i alhora fidel a l’expressivitat espontània i la vivacitat 
dialectal. Clarament expressat: l’admirable treball d’Enric Valor va 
contribuir decisivament a pal·liar el dèficit de tradició en aspectes claus de 
la normalització lingüística i literària. I assumeix en l’àmbit cultural 
valencià les funcions d’una mena de Pompeu Fabra (com a lingüista); 
d’una espècie de Narcís Oller o Víctor Català (com a novel·lista); i d’un 
Joan Amades o un Antoni Maria Alcover (com a rondallista). 

En qualitat de gramàtic i lexicògraf, Enric Valor va publicar tre-
balls tan significatius en el seu context com Curso de lengua valenciana 
(1966), Millorem el llenguatge (1971), Curso medio de gramática catalana 
referida especialmente al País Valenciano (1973), Curs mitjà de gramàtica 
catalana, referida especialment al País Valencià (1977), La flexió verbal 
(1983), Temes de correcció lingüística (1983), Vocabulari fonamental 
(1988) i Vocabulari escolar de la llengua (1989); i com a narrador va 
confegir una sòlida obra literària on destaquen els títols Rondalles 
valencianes (1950-1976), Narracions de la Foia de Castalla (1953), 
L’ambició d'Aleix (1960), Sense la terra promesa (1980), Narracions 
intranscendents (1982), La idea de l'emigrant (1982), Temps de batuda 
(1983), Narracions perennes (1988), Enllà de l'horitzó (1991) o Un 
fonamentalista del Vinalopó, i altres contarelles (1996).  

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1987) i mereixedor de la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993), la trajectòria 
d’Enric Valor va ser també reconeguda en vida amb el Premi Sanchis 

E 
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Guarner de la Diputació de València (1983), el Premi de les Lletres 
Valencianes de la Generalitat Valenciana (1985) i el doctorat honoris 
causa per les universitats de València (1993), de les Illes Balears (1998), 
Jaume I de Castelló (1999), d’Alacant (1999) i Politècnica de València 
(1999). Fet i fet, el seu nom, al costat del de Manuel Sanchis Guarner, 
Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, ha quedat retingut en els manuals 
acadèmics, els llibres de text i la memòria col·lectiva dels valencians com 
el d’un dels artífexs més importants en la represa literària i cultural de la 
segona meitat del segle XX. 

No calen, per tant, justificacions sobre l’oportunitat de dedicar el 
dossier central d’aquest número d’ÍTACA a analitzar la vida i l’obra de 
l’autor castallut, amb enfocaments inèdits i la perspectiva dels cent anys 
transcorreguts des del naixement a Castalla el 22 d’agost de 1911. Els 
coordinadors Vicent Brotons, Dari Escandell, Anna Francés i M. Jesús 
Francés —un veritable dream team— han encertat a convocar ací alguns 
dels millors coneixedors del món valorià, i a aplegar-ne uns estudis 
certament valorosos: Jaume Albero, Enric Balaguer, Verònica Cantó, 
Josep Daniel Climent, Àngel Lluís Ferrando, Víctor G. Labrado, Josep 
Martines i Òscar Pérez Silvestre són els protagonistes del monogràfic 
«Centenari Enric Valor», que ben podria considerar-se un colofó per a 
les múltiples activitats divulgatives i acadèmiques amb què la Universitat 
d’Alacant —fet i fet, la Universitat d’Enric Valor— ha commemorat 
l’efemèride. 

 Sembla indiscutible que una de les funcions essencials de la litera-
tura és propiciar noves perspectives per a la percepció, l’anàlisi i la 
interpretació de la realitat. I les Rondalles valencianes de Valor són, en 
aquest sentit, un veritable paradigma; la demostració millor que la 
literatura és capaç de fer-nos redescobrir un món fantàstic, meravellós i 
sensual dins del nostre món quotidià i immediat. En efecte: de la mà de 
les Rondalles de Valor tenim l’oportunitat de reconciliar-nos amb 
l’imaginari popular valencià, i també amb el territori i la història on 
aquest imaginari s’ha anat forjant secularment. «Coordenades espacio-
temporals en les rondalles d’Enric Valor», de Jaume Albero (autor 
d’alguns dels estudis més sucosos sobre l’univers rondallístic valorià) és 
un treball que explora precisament la literaturització del temps i de l’espai 
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en les Rondalles valencianes de Valor, i hi aporta curioses anàlisis sobre les 
imbricacions culturals i estètiques que aquest tractament espaciotempo-
ral té amb el mode de vida tradicional. 

També Enric Balaguer analitza, en la seua aportació «Enric Valor i 
la literaturització d’Aitana», l’arrelament de l’obra valoriana a unes 
concretes coordenades espacials: les de la serra d’Aitana, espai mitificat 
que Valor recrea en les novel·les L’ambició d’Aleix i La idea de 
l’immigrant. L’exercici serveix no solament per a teoritzar sobre paisatge i 
literatura —i sobre el procés de literaturització de muntanyes en la 
literatura catalana— sinó també per a analitzar l’atracció que el massís 
muntanyós d’Aitana ha exercit en músics, pintors, arquitectes o escrip-
tors de les elits alacantines, com Òscar Esplà, Emilio Varela, Juan Vidal 
o Gabriel Miró. Precisament, aquest últim (particularment en Las cerezas 
del cementerio i Años y leguas) és considerat en el treball d’Enric Balaguer 
com una referència evident per a la «fam de paisatge» que exhibeixen els 
personatges valorians. En aquest sentit, el fet que Enric Valor traduira al 
català l’obra de Miró Anys i llegües depassa —tal com Balaguer observa— 
l’interés de la pura anècdota. 

La tercera de les contribucions que conformen el dossier, signada 
per Verònica Cantó, és alhora un exercici d’aproximació general a la 
polièdrica obra d’Enric Valor, i un inventari o balanç de les commemora-
cions institucionals dutes a terme amb motiu del desé aniversari de la 
seua mort i el centenari del seu naixement (respectivament, els anys 2010 
i 2011). Ningú millor que ella per a fer-ho, per tal com aquesta filòloga, 
editora i acadèmica formada en la Universitat d’Alacant ha estat qui ha 
assumit —val a dir-ho: amb indissimulada passió i palpable diligència— 
la Presidència de la Comissió de l’Any Enric Valor, institucionalment 
declarat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Dona decisiva perquè, 
en múltiples iniciatives, la societat valenciana reconeguera unànimement 
les contribucions d’Enric Valor per a la recuperació lingüística i cultural, 
Verònica Cantó aporta en el seu article una radiografia global sobre 
l’autor, amb atenció a la triple vessant de rondallista, novel·lista i lingüis-
ta; i també «un recorregut per les principals iniciatives sobre les quals s’ha 
bastit l’homenatge que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha tributat a 
Enric Valor al llarg d’aquest 2011». I val a dir que, a les iniciatives 
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reportades en el document de Verònica Cantó, cal afegir encara el valor 
divulgatiu del Portal Enric Valor en la Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives (http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/enricvalor), i les pos-
sibilitats d’internacionalització encetades amb un projecte com «Enric 
Valor Poliglota», de la Biblioteca Digital Multingüe de la Mediterrània - 
IVITRA (http://www.ivitra.ua.es/EnricValor.php). 

Tot seguit, Josep Daniel Climent Martínez ofereix en «Enric Va-
lor, estudi i compromís per la llengua» una àmplia i original panoràmica 
de dues dimensions rellevants en la trajectòria d’Enric Valor: la d’activista 
i dinamitzador cultural, d’un costat; i la d’estudiós i divulgador lingüístic, 
de l’altre. Al capdavall, l’una dimensió i l’altra (la d’agitador cultural i la 
de gramàtic), tal com Climent recorda, són complementàries i indissolu-
bles: en el compromís cívic de l’escriptor castallut —un compromís ferm 
com una roca, capaç de resistir estoicament i digna la brutal envestida 
franquista— s’involucra una personal concepció del valencianisme que 
atorga a la llengua la importància determinant que efectivament té com a 
factor d’enriquiment i cohesió social. És, per tant, en la consistència i la 
coherència dels ideals valorians on —així ho recorda i ho il·lustra Josep 
Daniel Climent— cal situar la contumaç i infatigable producció lingüísti-
ca i literària de l’autor. 

Àngel Lluís Ferrando Morales, per la seua part, examina des d’una 
suggeridora perspectiva interdisciplinària —a cavall entre l’etnomusicolo-
gia, la filologia i l’etnopoètica—, els referents de la música popular 
valenciana que apareixen manipulats, amb major o menor pes argumen-
tal, en les Rondalles de Valor. Composicions perfectament recognosci-
bles, melodies i cants només insinuats, al·lusions a bandes de música, tocs 
de dolçaina, tonades insignificants, cançonetes de jugar a les cartes o 
danses populars són només alguns dels elements que Ferrando rastreja en 
les Rondalles valencianes de Valor, i que —convé subratllar-ho— mai 
abans no havien merescut l’atenció dels estudiosos valorians. Doncs bé: 
Ferrando no solament aporta ací, fins i tot, la transcripció musical dels 
motius recreats per Valor, sinó també, quan s’escau, l’anàlisi contrastada 
amb les versions recopilades en cançoners com el de Josep Climent, 
Diego Ramón i Julia Oltra, Salvador Seguí, Just Sansalvador o Ernest 
Valor. Tot plegat permet inferir una atractiva conclusió: que la manipu-
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lació dels materials musicals és, en les Rondalles de Valor, del tot cohe-
rent amb l’ús general dels materials de la tradició oral; «n’extrau el suc, 
l’essència de la saba popular, per produir un acostament a la vivacitat 
col·loquial. En realitat, però, el procés no és sinó una estratègia per a la 
construcció d’un univers literari viu, [...] popularitzant». 

La contribució de l’escriptor i investigador Víctor G. Labrado, 
«Una biografia pendent», parteix d’una premissa tan raonable i captiva-
dora que no tindríem cap inconvenient a subscriure-la: «La vida d’Enric 
Valor fóra un excel·lent material per a escriure una extensa biografia, una 
obra documentada, fidel, que permetria un estimulant exercici literari, 
combinant document, amenitat i reflexió. A través d’una vida viscuda en 
primera línia, veuríem i viuríem el segle XX valencià». I el cas és que, amb 
la seua prosa característica —còmplice com una picadeta d’ull, precisa 
com el tall d’un bisturí—, Víctor G. Labrado hi tempteja unes primeres i 
saboroses línies esquemàtiques per a tal biografia; i no s’està de parar 
damunt la taula cinc adjectius vectorials: «desposseït, modern, apassio-
nat, patriota, manifasser». Els efectes devastadors de la fil·loxera en les 
vinyes, i de la Primera Guerra Mundial en les formes del comerç, forcen 
el desarrelament dels Valor de Castalla: als anys d’una infància benestant 
al poble, segueixen els d’una primera joventut a Elda; i els de la joventut 
pletòrica, dinàmica i apassionant a Alacant, on Valor comença a exhibir-
se com a manifasser en El Tio Cuc, en l’Agrupació Regionalista d’Ala-
cant, en els cercles valencianistes que s’aglutinaven al voltant de la llibreria 
Gutenberg de l’alcalde Llorenç Carbonell, en Radio Alicante o en la III 
Setmana Cultural Valenciana.  

Esment a part mereix l’extensíssim i documentadíssim estudi de 
Josep Martines sobre «El canvi semàntic a propòsit de enze, enza. Estudi 
del lèxic d’Enric Valor». En una admirable exhibició d’erudició, i després 
d’un buidatge sistemàtic de diferents corpora textuals, el doctor Martines 
mostra ací la curiosíssima evolució semàntica d’una paraula com enze, 
enza, i de les unitats fraseològiques en què apareix. Amb aquesta finalitat, 
l’autor segueix tant el rastre evolutiu del llatí �NDEX, -�C�S en unes altres 
llengües romàniques, com l’ús viu que encara se’n fa actualment en els 
diferents dialectes catalans, tot passant per documents i textos medievals, 
de l’edat moderna, o dels segles XIX i XX. Amb l’anàlisi d’una única 
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paraula de l’obra de Valor, Josep Martines aconseguix reivindicar en el 
seu treball el «valor de Valor» en la preservació, l’explotació literària i la 
genuïnitat idiomàtica del cabal lèxic que la seua obra concentra. No 
s’està, per això, de fer bones, per a l’escriptor de Castalla, les cèlebres 
paraules d’Espriu: «hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el 
nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d’accés al ple domini de 
la terra». 

Per últim, en «L’ambició d’Aleix i la censura: història de l’expedient 
3322/59», Òscar Pérez Silvestre exhuma la documentació que la censura 
franquista va tramitar en relació amb l’edició de L’ambició d’Aleix. 
L’anàlisi en detall d’aquest curiosíssim expedient —els principals 
documents del qual s’han volgut reproduir en un annex— demostra la 
importància que pot tenir el treball arxivístic en els estudis de literatura 
catalana contemporània: fet i fet, l’espectacular troballa de Pérez, tal com 
el lector podrà comprovar, obliga a repensar íntegrament les relacions 
entre Valor i la censura i, conseqüentment, la manera com els entrebancs 
en la tramitació dels corresponents permisos de publicació van incidir en 
l’obra valoriana. Sovint s’ha explicat que Valor tenia enllestida 
l’emblemàtica novel·la d’Aleix, Pauleta i Macià a primers de la dècada 
dels cinquanta, i que si no es va publicar fins al 1960 va ser pels entre-
bancs de la censura durant quasi una dècada. Els documents localitzats 
per Òscar Pérez (i la coherència dels arguments que hi construeix) 
demostren, en canvi, que no és sinó el 27 de juliol de 1959 quan se’n 
formalitza en realitat la primera sol·licitud de publicació, i que «el treball 
de la censura —tot i burocràtic— és àgil i ocupa un mes i tres setmanes 
en total», per la qual cosa «queda demostrat que la censura no va frenar 
morosament l’autorització com s’ha dit». Entre les moltes preguntes que 
aquesta sorprenent cronologia suscita n’hi ha una que l’autor no s’està de 
formular: «en quin calaix i quant de temps va dormir l’Aleix abans de 
presentar-lo a la censura?». 

Els interrogants que els descobriments d’Òscar Pérez insinuen 
constitueixen, ens sembla, un colofó de luxe per al monogràfic que aquest 
segon número d’ÍTACA dedica al «Centenari Valor»: un volum que, siga 
com vulga, es completa amb tres articles més en la part de «Miscel·lània». 
En el primer d’aquests, «Dues rondalles també valencianes: “El soldat de 
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la motxilla” i “El teuladí i el rabiblanc”», Vicent Vidal ens fa pensar que 
l’interés d’Enric Valor per les rondalles valencianes s’ha acabat traduint, 
amb els anys, no solament en una veritable eclosió de treballs de recopila-
ció folklòrica a les comarques valencianes, sinó també en un auge paral·lel 
quant a l’elaboració i la publicació d’estudis etnopoètics: en el seu cas, 
seguint l’anomenat mètode historicogeogràfic, s’hi aconsegueix documentar 
i transcriure un parell de rondalles —relacionades, respectivament, amb 
els tipus AhTh 330B i ATU 245— que, conegudes a Mallorca (la 
primera) i a Catalunya i la Franja i les illes Balears (la segona), mai abans 
no havien estat recopilades al País Valencià. El segon article, «Teoria i 
pràctica de la lematització en el Corpus Informatitzat Multilingüe de 
Textos Antics i Contemporanis-IVITRA», de Jordi M. Antolí, aporta 
reflexions pertinents —inspirades i exemplificades en el treball pràctic 
que l’autor està duent a terme en el corpus informatitzat a què al·ludeix el 
títol—, sobre els reptes filològics que es deriven de la introducció, el 
processament, l’emmagatzematge i la recuperació selectiva d’informació 
en qualsevol corpus textual informatitzat. Finalment, el tercer dels 
treballs de la «Miscel·lània», signat per Joan Nave i Fluxà, és «La 
influència dels tractats medicosexuals medievals en l’Espill de Jaume 
Roig»: un suggeridor text sobre les llums i les ombres que, en relació amb 
la sexualitat, projectaven les concepcions mèdiques i literàries a la fi de 
l’edat mitjana. 

Tancant el volum, ja en l’apartat «Ressenyes», Jordi M. Antolí, 
Maria Melià, Aina Monferrer i Faust Ripoll fan valoracions i comentaris 
crítics —respectivament— a propòsit de l’Estudi geolingüístic de la 
Marina (de Vicent Beltran i Teresa Herrero, tres volums), Etnopoètica i 
territori: unitat i diversitat (editat per Dari Escandell i M. Jesús Francés), 
El teatre català del segle XX (de Ramon-Xavier Rosselló) i Ultima Musa. 
Percorsi della modernità tra neoclassicità e neobarocco (de Nicola Palladi-
no). Tot plegat —així ho volem valorar— una substanciosa i variada 
oferta per a aquesta segona singladura en la travessia d’ÍTACA.  

 
Joan Borja i Sanz 

Universitat d’Alacant
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COORDENADES ESPACIOTEMPORALS EN LES RONDALLES  
D’ENRIC VALOR  

Jaume Albero Poveda 
 

Tots som éssers humans, però el fet de ser 
humà no es manifesta de manera abstrac-

ta, sinó de manera particular en éssers 
humans vius en diferents climes i races. 

Podem parlar de la capacitat humana del 
llenguatge, però aquesta capacitat es mani-
festa en llengües concretes reals que parlen 

els diferents pobles de la terra. 
NGUGIWA THIONGO 

 
espai és generador de mites. Els personatges de ficció 
s’engrandeixen quan la seua figura és representada en 
entorns que han captivat l’imaginari col·lectiu i tenen, per 
tant, un sentit simbòlic. L’espai esdevé, d’aquesta manera, 

una prolongació dels éssers que allí apareixen. 
El temps en les rondalles valorianes segueix un esquema cíclic mar-

cat pel cicle de les estacions de l’any. A l’igual que l’espai, el temps social, 
profà, no és lineal, i pot ser interromput per períodes en què esdevé 
sagrat o bé pot quedar congelat en espais paradisíacs. 

Tots aquests aspectes relatius al cronotopo en les rondalles seran 
tractats en els diferents apartats que segueixen. 

 
1. EL TRACTAMENT DEL TEMPS 

En els seus contes Enric Valor es refereix a les dades prenent com 
a patró el curs de les estacions i les diferents festivitats religioses, més que 
no pas la freda exactitud de les xifres del calendari. En «Els guants de la 
felicitat» el narrador explica que a la Mare de Déu del Candeler es va fer 
festa grossa a Penella, perquè en Carles de Mataplana es trobà ja amb 
forces i amb ganes d’eixir de les seues habitacions. En «Els tres plets de 
Pasqua Granada» la Mare de Déu del Candeler marca el termini fixat per 
Joan «el ric» al seu germà a fi que li torne la vaca prestada. El mateix títol 
de la rondalla al·ludeix al judici que havia de celebrar-se en aquest dia de 
Pasqua Granada o Pasqua Segona, com se la coneix també. En aquesta 
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rondalla també es fa referència a la festa de la Puríssima per fer referència 
a una altra data del calendari. Igualment, en «L’albarder de Cocentaina» 
el narrador situa l’inici de l’acció narrativa «per sant Hipòlit» o en «El 
pollastre de festes» el dia que les campanes honoraven la beata Agnés, del 
Crist de la Sang i de la Divina Aurora. En «Don Joan de la Panarra» 
l’episodi de les mosques va tenir lloc el dia de la Mare de Déu del Carme. 

De la mateixa manera que en l’espai de la rondalla algunes parts 
són sagrades o es troben sota la protecció de figures paganes com gegants 
i feres prediluvianes, el temps profà dels relats, el temps de tots els dies, 
és interromput per moments de temps sagrat, festiu. El caràcter cíclic de 
la concepció cristiana del temps queda reflectit en aquestes festes 
eclesiàstiques que repeteixen anualment els esdeveniments més impor-
tants de la vida de Jesús o dels sants. En temps passats l’església controla-
va el temps social i regulava els seus ritmes: prohibia treballar en dies 
festius; determinava la composició dels aliments que podien consumir-se 
en un o altre temps i castigava la violació del dejuni; prescrivia quan era 
permés l’acte sexual i quan era pecaminós. El cicle de l’any era el del 
calendari litúrgic. Amb l’ajuda de rèquiems i misses de difunts, l’església 
podia intercedir perquè disminuïssen els terminis dels turments que 
patien les ànimes en el món del més enllà, segons queda reflectit en la 
rondalla «Les animetes». D’aquesta manera controlava no solament el 
temps dels vius, sinó també el dels morts. El temps no pertanyia a 
l’individu, sinó que era propietat d’una força superior a ell (GURIÉVICH: 
1990, 124, 133, 173, 174). En l’antiga societat tradicional els moments 
més importants en la vida de les persones són subratllats per una 
cerimònia religiosa: els batejos, les primeres comunions, els matrimonis, 
els enterraments. Potser per aquest control excessiu del temps que regia 
la vida dels nostres avantpassats les rondalles reflecteixen l’anhel popular 
de fer el temps extensible («El llenyater de Fortaleny», «El ferrer de 
Bèlgida»), de tornar-lo enrere («Les velletes de la penya Roja») o 
d’anul·lar-lo en uns mons paradisíacs («Esclafamuntanyes», «El gegant 
del romaní»), etc. 

L’enteniment modern del paràmetre temps difereix del que tenien 
els nostres avantpassats. La industrialització ha obligat a mesurar-lo de 
manera molt precisa, però en les nostres rondalles les referències 
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temporals no són exactes. Així, abunden expressions com «El sol ja anava 
a la posta», «A la poca llum del capvespre», «aparegué com un bocí de 
lluna sobre la línia del negre i quasi invisible horitzó» o «es trobà, el sol 
post, venint-se-li’n una nit molt freda al damunt». En la civilització 
urbana, en canvi, l’home s’ha independitzat dels cicles naturals i és més 
necessari conéixer el moment precís del dia i de la nit. Així tenim que la 
novel·la A la recherche du temps perdu la ronda de les hores en el campa-
nar de Combray regula el ritme «d’una vasta i única jornada burgesa». 
Les nostres històries fan servir el calendari dels camperols, que reflecteix 
el canvi de les estacions de l’any i la successió de les tasques agrícoles. El 
temps que s’expressa en els relats valorians combina el moviment lineal 
(que fa avançar l’argument) i el cíclic. Els personatges continuen el cercle 
de l’existència natural i estan apegats orgànicament a la terra i els seus 
cicles. Quan fa bon temps inicien les seues expedicions1 i la malaltia els 
sobrevé quan els hiverns són rigorosos.2 En molts relats viuen a expenses 
de les collites. En la societat premoderna la tradició consagrava els actes 
que es repetien. Les persones repetien regularment els mateixos actes que 
havien realitzat els seus avantpassats. Per aquest motiu no es veien amb 
bons ulls els comportaments innovadors. Només se li conferia força 
moral al comportament tradicional. Les festes i les cerimònies religioses 
estableixen una relació directa amb el temps sagrat i encarnaven un 

�������������������������������������������������
1 Jaumet va sortir de Dénia un mes d’abril quan «florejava per tots els termes del 
Marquesat»; un dia de «sol primaveral» va sortir Esclafamuntanyes i els seus germans 
van eixir pel món a guanyar-se la vida; Brunilda va començar la seva peripècia en «època 
[...] bona, puix la gent hi anava atrafegada en les feines del camp»; Dalmau va iniciar la 
seua aventura «un dia magnífic del mes de maig»; Girau i Oriolina van fugir del castell 
del baronet de Soterroni en primavera, que l’embriagava «els juvenils sentits amb els 
seus perfums florals»; Teresa en «El castell d’entorn i no entorn» va sortir de la seua 
cabanya «una matinada dels darrers dies de maig»; Andreu va tornar a casa després del 
seu captiveri quan encara feia fresca a les nits; un dia de març va sortir Blai el Roig en 
direcció cap a Alcoi en «Els tres plets de Pasqua Granada»; la recerca de Margarida 
Blanca del seu estimat rei Astoret va començar un estiu; també Tonet va eixir en estiu 
per iniciar la seua aventura en «Home roig, gos pelut i pedra redona»; l’episodi de les 
mosques de «Don Joan de la Panarra», que suposa l’inici de la vida heroica del 
protagonista titular, es va iniciar igualment en estiu. 
2 És el cas, per exemple, del llenyater de Fortaleny i el ferrer de Bèlgida o els pares de 
Llucina en «El patge Saguntí». 
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model de comportament (GURIÉVICH: 1990, 118, 119). En la societat 
tradicional el temps marcava una solidaritat entre les generacions 
humanes que se succeïen i tornaven igual que les estacions de l’any. En les 
nostres rondalles el temps serveix també per a mesurar la longitud del 
camí recorregut pels herois. Només esporàdicament el narrador mesura 
l’espai en llegües. 

L’absència de precisió en el càlcul del temps va associada a un gran 
interés per establir els fets del passat. Així, en «Don Joan de la Panarra» 
el narrador explica que l’heroi titular va complir els vint anys «en el de la 
pesta, en el d’aquella pesta terrible que fuetejà tota la Marina». En «Els 
guants de la felicitat» es fa referència a una famosa batalla guanyada als 
sarraïns. En la història del llenyater de Fortaleny un marc referencial del 
relat és el reconeixement que va fer l’emperador Constantí del cristianis-
me. 

La nocturnitat és en els nostres relats un temps per a la realització 
de males accions. Per a la mentalitat cristiana tradicional la nit era el 
temps on dominava el Diable. Per aquesta raó les bruixes valorianes i 
altres figures assimilades com la bugadera de nit actuen amb l’aixopluc de 
la nocturnitat en alguns relats. 

Les nostres rondalles tenen sempre un final feliç. Els valors morals 
dels quals és portador el protagonista sempre acaben imposant-se. En 
aquesta circumstància apreciem l’existència d’allò que Mijail Bajtin va 
batejar com hipèrbaton històric, que consisteix a representar com a 
existent en el passat allò que, de fet, només pot realitzar-se en el futur, la 
qual cosa constitueix una meta i en cap cas una realitat passada. Aquesta 
inversió del temps és característica del pensament mitològic (BAJTIN: 
1997, 299). En virtut d’aquest hipèrbaton tot el que és positiu i ideal 
s’atribueix al passat. 

 
2. L’ESPAI EN LES RONDALLES DE VALOR 

El viatge proporciona innombrables motius narratius. L’espai des-
conegut crea l’aventura. És, en aquest sentit, un pretext. Per aquest motiu 
fascina als qui menem una vida més sedentària. El trajecte adquireix tanta 
importància com la destinació final. 
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En les rondalles meravelloses de Valor l’espai és obert. No hi ha 
barreres físiques que l’acoten. En algunes històries l’heroi o l’heroïna ha 
de recórrer grans trajectes on les terres esponeroses i les secatives 
alternen. El territori sembla desplegar-se així de manera il·limitada. 
Aquest desplegament no és lineal solament; de vegades els herois entren 
en una altra dimensió governada per forces misterioses, sobrehumanes. 
En «La mare dels peixos» Jaumet és fadat i convertit en estàtua per la 
«bruixa d’aigua» quan entra en el seu casalici. Aquí trobem una mena de 
forat negre que detura el temps i absorbeix la identitat del protagonista. 
En «I queixalets també!» el nadó diabòlic i la bruixa han establit un 
sistema de vasos comunicants que posen en contacte el món ordinari i el 
meravellós. Per un extrem tenim el xiquet de bolquers demoníac que 
s’apareix a Toneta, i, per l’altre, una vella bugadera que li mostra les 
mateixes dents que havien esglaiat la fadrina. Els inferns d’«El xiquet que 
va nàixer de peus» i «El ferrer de Bèlgida» es troben en les profunditats 
de la terra, i delimiten així un espai vertical que en l’altre cap té el Cel. 
També els entorns paradisíacs de «El gegant del romaní» i «Esclafamun-
tanyes» se situen en el submón. 

En les rondalles valorianes el combat entre el paganisme i el cristi-
anisme s’insereix en un marc de referència geogràfica rural i urbà 
respectivament. Les feres prediluvianes, els gegants i les bruixes habiten 
l’espai no civilitzat, mentre que els herois que lluiten contra ells i vencen 
tenen la seua residència als nuclis urbans. El recorregut que realitza 
l’heroi és una metàfora de l’èxode rural: normalment surt de la llar 
paterna, que és un mas perdut a la muntanya o el camp, i el seu destí és el 
castell o el palau situat al centre d’un poble o ciutat. 

 
2.2 D’UN TEMPS, D’UN PAÍS 
Enric Valor solia dir que ell va nàixer en el segle XIX, «perquè el 

1911, com tothom sap, ací no havia canviat res» (ALBEROLA: 1992, 58). 
Efectivament, el començament del segle XX històric no va coincidir amb 
el cronològic. La Primera Guerra Mundial i la introducció de les formes 
de vida característiques del sistema capitalista en la nostra societat van 
configurar la modernitat que començava ben entrat ja el segle XX. Enric 
Valor pertany a una generació que, en poc més de quatre decennis, va 
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viure al nostre país el canvi cultural més important que ha experimentat 
la humanitat d’ençà del neolític: la separació de l’home de la terra. Així 
tenim que, en els primers anys del segle, l’agricultura era el sector que més 
mà d’obra ocupava en les poblacions valencianes petites, i ja en el decenni 
dels seixanta el sector industrial i el sector serveis ocupaven una bona 
part de la mà d’obra activa, fins i tot, en pobles tradicionalment agricul-
tors com la seua Castalla nadiua. Valor va ser sensible a aquest canvi 
fonamental i va voler preservar la nostra memòria col·lectiva en unes 
rondalles i unes novel·les que parlen d’un món que, en el moment en què 
les escrivia, estava desapareixent definitivament (FERRER: 1984, 23).3 

Enric Valor va adoptar una actitud pròpia dels escriptors romàn-
tics del segle XIX quan davant el progrés tecnològic i la crisi dels valors 
humans tradicionals va decidir posar els ulls en l’edat mitjana per cercar 
una mitologia i uns valors tradicionals. En aquesta edat mitjana és on la 
cultura valenciana té el seu bressol. D’aquesta manera, l’escriptor de 
Castalla segueix el model creatiu de l’escultor Antoni Gaudí per a qui 
l’originalitat consisteix a tornar als orígens. 

A continuació, oferim una síntesi dels principals aspectes d’aquest 
món tradicional reflectit en les rondalles. 
 
2.3 L’HOME EN COMUNIÓ AMB LA TERRA 

Els personatges valorians són fills de la terra on viuen i de què vi-
uen. Estan lligats a ella de manera indissoluble. Enric Valor rebutja les 
descripcions esteticistes de la natura on a banda de l’estètic l’espectador 
no té interés en la cosa descrita. Així ho formula en La idea de l’emigrant: 
«Ègloga, pura ègloga! Allà hi havia la veritat ruda i primigènia de la vida 
de la humanitat: la veritat del camp, de l’antiquíssima agricultura, mare 
nostra!» (VALOR: 1998, 138). D’aquesta manera, els paisatges idíl·lics en 
les rondalles són concebuts com indrets exuberants de vegetació, de 
conreus esponerosos i de bestiar nombrós. Així descriu, per exemple, el 
narrador d’«El darrer consell», la Vall d’Alcalà: 
�������������������������������������������������
3 Així ho expressava Enric Valor en una entrevista (FERRER: 1984, 23): «Jo sabia que si 
no escrivia les Rondalles o Sense la terra promesa tot allò es perdria per a la nostra 
memòria col·lectiva: tot el món dels carboners, dels vinaters i segadors, tots els mons del 
nostre tombant de segle rural». 
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Es sentien cançons exòtiques i melangioses que contenien notes llargues, sostin-
gudes, semblants a llums onejants que aclarien el cel plàcid d’aquell reclot mun-
tanyenc i amagat amb aspecte de paradís; escatainaven les gallines, cridaven de 
tant en tant els pollastres, bramulaven tristament vaques invisibles. [...] El du-
gueren al final a una alqueria enorme, on es veien corrals i altres dependències, 
sénies vessant aigua, eres amb pallús de passades batudes. Estava enclavada entre 
extenses hortes, camps de cirerers gegants, algun oliverar vell... (VALOR: 1994a, 
65-66). 

 
2.4 LA CLIMATOLOGIA 

Però no tot és paradís en les rondalles. La climatologia adversa per-
judica sovint les collites, i aquesta circumstància provoca alteracions en la 
línia argumental de molts relats. Així, llegim en «El llenyater de Forta-
leny»,  

 
abans de l’estiu, l’any es va girar molt lleig: les olives començaren a caure dels ar-
bres ben menudes encara; els pàmpols de les vinyes s’abofegaren i les fulles dels 
arbres fruiters es feren groguillones i foradades, i la malura també atacà els blats, 
que, en lloc de granar com sempre, contragueren el negrelló, que torna carbonet 
els grans. [...] Fortalènium anà de mal en pitjor (VALOR: 1994b, 21). 

 
Aquesta circumstància va ser aprofitada pel llépol de Paulus per a 

exercitar la màgia que li havia estat atorgada pel Nostre Senyor i 
aconseguir una dotzena de pans cuits. En «Nabet», Adrià i Maria-Agres 
van ser escoltats per Déu en el seu desig de tenir un fill un any que el 
llevant va moure moltes vegades i hi va haver una collita molt gran. Tanta 
collita van tenir, que Adrià va clamar al cel que li donara un fill que 
l’ajudés. Andreu no hauria anat a pasturar les cabres al Benicadell, on fou 
capturat per la tribu dels zenets en «El darrer consell», si no fos perquè 
aquell estiu va ser abrasidor i, a més, no va ploure. La raó per la qual 
Esclafamuntanyes i els seus germans van abandonar la terra nadiua i van 
prendre nous oficis va ser «un hivern llarg i nevador que no era cosa de 
dir». Blai el Roig en «Els tres plets de Pasqua Granada» no hauria viscut 
les peripècies narrades en la rondalla si no fos perquè «L’any de la nostra 
història, va arribar que es presentà un hivern molt cru i temporalesc, i la 
Puríssima va venir amb el mantell blanc, perquè la vespra en la nit es va 
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espolsar una nevada de les grosses, que ho colgà tot de mitja vara de neu». 
Aquesta nevada li va impedir guanyar-se el jornal i va haver de demanar 
ajuda al germà ric. Les condicions de subsistència tan migrades de les 
velletes de la penya Roja van fer que Margarida esmolara el seu enginy, de 
manera que va tramar una estratagema per a casar la germana amb el 
príncep. Efectivament, «els hiverns, amb la terra coberta sovint de neu o 
matacabres, i les primaveres, amb les seues tempestes i llamps, les tenien, 
ara que s’havien fet velles, una mica acovardides». En «El gegant del 
romaní», Batiste Jeroni va trobar el gegant una matinada propícia per a 
aquest tipus de troballes diabòliques. Així és que un hivern que feia molt 
de vent tramuntanal, sec i huracanat, el forner va anar a la serra una nit 
que el vent udolava que feia por pel barranc dels Horts. Aquella nit va 
trobar el terrible gegant. 

Més dramàtica és la situació quan és la mateixa vida dels protago-
nistes la que és posada a mercè d’una mala ventada o un hivern rigorós. 
En «El llenyater de Fortaleny», Paulus, a l’acabament d’un mal hivern, va 
agafar un refredat que l’hauria fet traspassar si no fos perquè va poder 
enganyar la Mort. Però els seus dies sobre la terra van arribar a la fi un 
any que «es va presentar un hivern prou fresquet i molt plovedor» i es va 
banyar els peus pels tolls dels camins. Els fills del ferrer de Bèlgida van 
estar a les portes de la mort «per una pallola febrosa que se’ls enduia del 
llit». Va ser un hivern que va ser cru en aquelles terres generalment 
temperades i de bon sol, i la majoria dels vilatans es van constipar. Va ser 
llavors quan Toni va demanar a sant Pere que els salvés. 

Avui en dia, la climatologia adversa se sorteja mitjançant calefac-
tors, aire condicionat, aclimatació d’estatges, etc. La relació amb el medi 
dels personatges de Valor és molt més directa: pateixen molt de fred a 
l’hivern, i molta calor a l’estiu. Per això, a banda de les situacions 
extremes que acabem de referir, els personatges valorians també gaudei-
xen dels dies temperats. Va ser justament un dia que «allí a la muntanya 
ja no destorbava gens de prendre el bon sol que lluïa» quan Marieta va 
conéixer a la font de Biar qui seria el seu marit. En definitiva la meteoro-
logia, que com a ciència tant agradava al nostre autor, marca la vida dels 
protagonistes. 
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2.5 EL FOC 
El fred dels hiverns muntanyencs té un correlat imprescindible: el 

foc com a font de calor. Però en les nostres rondalles, la llar encesa és més 
que un focus de calor o, fins i tot, més que un punt de reunió. La 
presència del foc a les cases, als palaus i als masos crea un clima propici 
per a la confidència, la màgia o l’elaboració de plans de futur. Quan els 
personatges són a la vora del foc, la història arriba a un punt d’inflexió del 
qual sortirà amb una nova proposta argumental. Així, a la calor de la llar 
es cou la intriga de les velletes de la penya Roja. Al racó del foc, també, 
van decidir Esclafamuntanyes i els seus germans d’abandonar les migra-
des terres del maset on vivien. Vora la llar, Blai el Roig, en «Els tres plets 
de Pasqua Granada», va parlar amb la seua dona de demanar ajuda al seu 
germà ric. Posteriorment, a casa d’aquest darrer, a la llum de la llar, li va 
estar concedida. Vora la xemeneia, Casilda va aconsellar a Marieta la 
manera de formalitzar la seua relació amb Albert de Muntalt en «Les 
animetes». Més tard, el de Muntalt va exposar en aquest indret les 
condicions per a la celebració del matrimoni. També, en «El Gegant del 
Romaní», la iaia Bertolina va explicar a la calor del foc al seu nét Adolfet 
la manera de procedir davant el misteri de la visitant nocturna al palau 
del gegant. El foc forma part dels ritus d’acollida. Brunilda, el Rei 
Astoret, Bernadet, Muhammad i altres herois trobaran la llar encesa al 
domicili dels respectius auxiliars. El foc donarà a tots aquests fadrins un 
calor físic i moral. 

La llar encesa és un indret propici per a trobaments amb personat-
ges màgics. A la seua vora va regalar el pobre amb posat de patriarca el 
misteriós llibre a Teresa en «El castell d’entorn i no entorn». En «El 
xiquet que va nàixer de peus» els pares naturals de Bernadet van retornar 
amb la calor de la xemeneia la gitana gelada de fred que va realitzar la 
profecia. Sent ja adult, Bernadet va ser rebut per la mare dels Vents a la 
vora del foc. Vora la llar, l’astròleg Jeremies va fer servir la màgia per a 
trobar l’estimada del rei Astoret. En aquesta mateixa rondalla, la llar va 
ser l’indret on Margarida va rebre la fada Salina. Dos altres màgics, 
Bartomeu i Jeremies, i un altre heroi, Muhammad, es van aplegar 
consecutivament a la vora del foc en «El castell del sol». També a la calor 
de la seua flama se li va aparéixer el senyor del Benicadell a Beatriu i 
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Elvireta en «La mestra i el manyà». L’associació del foc amb la màgia la 
retrobem en «L’envejós d’Alcalà», on Sanç i Bons va cremar un grapat de 
pólvores sobre el turbant d’Abd al-Maduix. A Esclafamuntanyes i als 
germans els va caure el negre gegantí pel fumeral dintre del sopar que 
preparaven al foc. Posteriorment, l’heroi d’aquesta rondalla va ser atacat 
pels llops quan va encendre una petita foguera en una clariana del 
boscatge. La foguera és el lloc per a castigar la bruixa falsària en «L’amor 
de les tres taronges», i els lladres en «Nabet». Les animetes en la rondalla 
del mateix títol purgaven allí els seus pecats terrenals. El foc és un 
element aglutinant en el sàbat de «L’albarder de Cocentaina» i de 
«L’envejós d’Alcalà», i en el sopar de lladres on aquests van ser vençuts 
per Don Joan de la Panarra. 
 
2.6 LA NATURA COHESIONADORA DE TEMES NARRATIUS 

L’arrelament de l’home és quelcom més que la seua dependència de 
la climatologia i la influència d’aquesta en el rendiment de la terra. La 
mirada de Valor sobre el medi natural és una mirada composta, polièdri-
ca. En ella convergeixen diferents visions: la del caçador que fou i que va 
recórrer serres; la del propietari rural que avalua el rendiment de cada 
guaret i la capacitat productiva de cada masada; la de l’afeccionat a la 
climatologia que no aparta els ulls del cel, amatent a qualsevol variació en 
la direcció del vent; la del xiquet que d’adult aboca els seus records 
d’infantesa en les rondalles; la del lexicòleg enamorat de la toponímia 
rural; la de l’historiador que coneix els llocs on s’han produït els fets 
històrics rellevants; la de l’home de camp que aprofita el poder curatiu de 
les herbes que creixen a la muntanya, etc. Així doncs, el coneixement que 
Valor té del medi natural del País Valencià és la suma de molts coneixe-
ments. En la natura conflueixen molts interessos del nostre narrador, de 
manera que, en les rondalles, aquesta apareix com a element catalitzador 
d’altres motius argumentals. La mirada de Valor sobre l’entorn natural 
no és, doncs, la mirada amable d’un paisatgista, d’un esteta, sinó la d’una 
persona integrada en el medi. 

Els personatges valorians estan tan imbricats en la natura que amb 
freqüència són, metafòricament parlant, una prolongació del seu espai 
vital. Així, molt sovint, algun element geogràfic dóna nom als protagonis-
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tes. Trobem, per exemple, Tòfol del Montgó en «Don Joan de la 
Panarra»; el cavaller del Cantal d’Arnau en «Les animetes»; el dimoni 
Capralenc en «El jugador de Petrer»; la bruixa Safranera, la fada Salina i 
l’astròleg Jeremies de Camara en «El rei Astoret»; el patge Saguntí en la 
rondalla del mateix nom, etc. El títol d’algunes de les rondalles inclou un 
topònim, com a mostra de la importància que el narrador atorga al 
territori. Així tenim «El llenyater de Fortaleny», «El ferrer de Bèlgida», 
«El jugador de Petrer», «El patge Saguntí», «Les velletes de la penya 
Roja», «L’envejós d’Alcalà» o «L’albarder de Cocentaina». Amb aquests 
procediments toponímics, la integració de l’home en el seu medi, 
trencada arran del procés d’urbanització i la mecanització de la societat, 
és recuperada en les rondalles. 

A diferència del conte oral, que habitualment mesura les distàncies 
en termes temporals («dos dies de camí», etc.), en les nostres rondalles, a 
més, són amidades amb mesures espacials. Açò és possible perquè no es 
parteix d’un espai indeterminat, sinó d’una geografia coneguda. 

En les rondalles apreciem també com el lloc on s’han criat els per-
sonatges determina el seu tarannà. Així, el marqués de Vilian d’«Els 
guants de la felicitat» tenia un «caràcter ferreny», propi de les terres 
castellanes, segons refereix el narrador; Teresa, en «El castell d’entorn i 
no entorn», va donar mostra de «la seua prudència de muntanyesa 
assenyada»; la ignorància del medi muntanyenc del Nostre Senyor i sant 
Pere disfressats va fer pensar al llenyater de Fortaleny que es tractava de 
«gent de voramar», etc. 

Hi ha rondalles presidides per una naturalesa benvolent, esplendo-
rosa i protectora, com la de «Les animetes» o «L’amor de les tres 
taronges». En altres rondalles la natura és més hostil i misteriosa, com en 
«Els guants de la felicitat», «Les velletes de la penya Roja» o «El castell 
d’entorn i no entorn». 

En les rondalles de la primera època, les que Valor va recollir a 
Castalla en l’entorn familiar, el paisatge és menys descrit. 4  Quan 

�������������������������������������������������
4  Aquest primer grup de rondalles és compost pels següents títols: «El dimoni 
fumador», «El jugador de Petrer», «El xiquet que va nàixer de peus», «Les velletes de la 
penya Roja», «L’envejós d’Alcalà», «Les animetes», «Llegenda del palleter», «Joan-
Ratot», «La rabosa i el corb» i «Comencilda, Secundina i Acabilda». 
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l’arreplega dels contes va esdevenir sistemàtica (les divuit històries 
escrites a la presó) el tractament de l’espai narrat va ser més minuciós. 
Per influència de la televisió i el cinema molts autors moderns redueixen 
l’espai dedicat a les descripcions en un intent de captar l’atenció del lector 
amb un ritme narratiu elevat. Aquesta circumstància és especialment 
aplicable als llibres destinats per a joves, raó per la qual un lector de curta 
edat pot trobar una mica tedioses les descripcions del nostre autor.  

 
2.7 EL CONEIXEMENT DEL MEDI. LA TOPONÍMIA 

Valor escriu des d’un gran coneixement de l’entorn natural on ha 
viscut. Coneix la qualitat dels diversos tipus de terra i la seua aptitud per 
a cada tipus de conreu. Sap, per exemple, quina terra és bona per als 
esclata-sangs i en quines condicions es crien bolets («El llenyater de 
Fortaleny»). 

A més, és un excel·lent coneixedor dels noms geogràfics. A la vista 
de les dificultats que hem tingut per a localitzar la toponímia relativa a 
algunes partides rurals, llocs de masos i cases de camp que apareixen en 
les rondalles, i sense necessitat de considerar la important tasca d’Enric 
Valor com a lexicògraf, podem afirmar que aquest és un dels narradors 
valencians a qui de manera més literal podem aplicar l’expressió de 
Salvador Espriu: «hem viscut per salvar-vos els mots, /per retornar-vos el 
nom de cada cosa» (ESPRIU: 1973, 9-10). 

L’abandonament de les antigues formes de vida rural fa que 
s’obliden els noms de molts indrets que constituïen punts de referència i 
ajudaven a situar les persones en el seu entorn. D’altra banda, els nous 
plans generals d’ordenació urbana dels diferents municipis valencians han 
parcel·lat les terres comunals bandejant l’antiga toponímia urbana i, molt 
sovint, també la rural. L’empobriment lèxic està sent considerable i 
irreversible. Queda, però, el testimoni d’Enric Valor que amb precisió 
notarial rescata de l’oblit alguns noms que, lluny de la fredor administra-
tiva dels moderns, tenien un sentit per als qui els empraven, i definien les 
relacions de les persones amb l’entorn. 

El nostre narrador també revitalitza mots i expressions populars 
que estaven caient en desús. Les narracions de Valor responen a una 
doble exigència que va donar origen al conte de tradició oral, segons 
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apunta Stefano Calabrese, a saber, «guarir els mots; guarir-se amb els 
mots» (1997, 119). 
 
2.8 UN PARADÍS PERDUT 

No és només la memòria col·lectiva allò que Enric Valor vol guar-
dar en aquest cofre del passat que són les rondalles. En elles, el narrador 
ens parla també d’un paradís perdut, d’una natura no transformada per 
l’acció contaminant de l’home. En una entrevista de l’any 1992 Valor 
afirma: «Jo vaig gaudir de la bellesa i placidesa del paradís terrenal» 
(PÉREZ: 1992). En aquesta tasca de recordar el paradís de la infantesa, 
Valor, a més de contar, es conta, és a dir, fa autobiogràfiques les ronda-
lles. 

El nostre escriptor no idealitza el paisatge, sinó que descriu un en-
torn natural incontaminat que va conéixer de jove i que, en la perspectiva 
del temps, els lectors d’ara creiem ideal. Si confrontem el paisatge descrit 
en les rondalles amb els actuals referents reals, tenim que l’hort fabulós 
on vivia la «bruixa d’aigua» en «La mare dels peixos» s’ha convertit en 
una avinguda d’edificis despersonalitzats; que no són gaires els mociga-
lons que volen pel nostre cel com indica el narrador en «El jugador de 
Petrer»; tampoc no són gaires els corbs que volen per damunt de les 
nostres serres («El corb i la rabosa»); que en la bassa dels Ullals d’«El 
xiquet que va nàixer de peus» no hi ha aigua, ni hi ha molins amb roda 
batanera a la vora del riu que, d’altra banda, està dessecat; que el canvi 
climàtic fa rares les oportunitats de veure nevada la penya Roja, etc. Fins i 
tot per als qui ens hem criat a la Foia de Castalla, des del nostre coneixe-
ment actual d’aquest medi, ens és difícil avaluar plenament el que podia 
haver representat per a Enric Valor aquest espai que el va veure nàixer, i 
la seua necessitat de projectar-lo en tot allò que escrivia. 
 
2.9 LA MUNTANYA, ELEMENT NUCLEAR DEL PAISATGE 

És justament açò el que ha fet Valor: interpretar l’espai nadiu i 
projectar-lo a altres indrets. El nostre narrador, barrejant geografia i 
història, feia una divisió clara del territori interior valencià. Deia que són 
dos els castells que guarden la terra del centre del país: el del Maestrat i el 
del muntanyam d’Alcoi. El rei Jaume I va voler controlar els castells 
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d’aquestes dues aglomeracions muntanyenques perquè era un gran 
estrateg. En el muntanyam alcoià apreciem una estructura orogràfica on 
predominen les foies, entre elles, la de Castalla. 

Però, fins i tot quan Valor ha ambientat una rondalla a la serra del 
Maestrat ha buscat la planícia voltada de serres. L’omnipresència de 
l’element muntanyós en la narrativa de Valor és fruit d’una elecció 
personal: li ha interessat més explorar narrativament les terres interiors 
que el litoral. Però, alhora, és producte d’una realitat orogràfica: parlant 
en termes de divisió administrativa, la d’Alacant, on transcorre l’acció de 
la major part de les nostres rondalles, és la província més muntanyosa de 
totes les de l’Estat espanyol, encara que llegint Blasco Ibáñez o Azorín 
hom puga deduir una altra cosa. Si a Castella li ha calgut un Miguel 
Delibes que la reinterpretara per a deixar de veure-la com la planura 
desèrtica en què l’havien tipificat Unamuno i la Generación del 98, les 
terres valencianes han necessitat Enric Valor per a deixar d’imaginar-les 
com horta, platja, tarongerars i Levante feliz.5 

La muntanya és per a Valor un espai acollidor. Així ho manifesta-
va en una entrevista: «Les nostres muntanyes són habitació de l’home i, 
en canvi, els Alps ja no són habitacions de l’home» (LLUCH I SERRANO: 
1995, 38). Allí troben els seus herois moltes de les figures que esdevin-
dran ajudants. Fins i tot quan el protagonista de la rondalla és nascut a 
terra plana va a cercar l’aventura en terres muntanyenques. 

Enric Valor crea una geofantasia pròpia a partir de l’orografia real, 
tot barrejant realitat i ficció. L’espai valorià és gairebé sempre el resultat 
d’una síntesi. L’escriptor busca un compromís entre la descripció 
detallada i la manca de concreció toponímica característica del conte de 
tradició oral. Així, la subcomarca de la vall del Girona esdevé en la ficció 
el Regne de les Girones o el poble de Benimaurell esdevé un llogaret en 
«Don Joan de la Panarra». Ben sovint, el tret més rellevant en les 
descripcions és l’amplificació de les formes orogràfiques reals, que afegeix 
una aura de misteri a l’escena relatada. Les descripcions són someres i 
estan integrades en l’estructura del relat. No el retarden com ocorre amb 

�������������������������������������������������
5 Vegeu sobre aquest tema el pròleg de Joan Fuster a Narracions de la Foia de Castalla 
(VALOR: 1953, 5-7). 
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certa freqüència en el cicle de Cassana o en Narracions de la Foia de 
Castalla, on el narrador es deixa portar per un, potser excessiu, afany 
didàctic. El ritme narratiu no és entrebancat en les rondalles a causa de 
les descripcions, perquè en el paisatge hi ha el misteri, el perill o l’ajuda 
màgica. 
 
2.10 L’AMBIENTACIÓ TEMPORAL 

En aquest espai muntanyós hi ha vida i història. Aquesta història 
és llegida de diferent manera en les novel·les del cicle de Cassana i en les 
rondalles. La trilogia és la crònica d’un món estable que es desintegra 
després de la mort de dona Berta, que representa l’ancien régime. El món 
de Cassana és, després d’aquesta mort, un món tradicional encara, però 
convuls, que evoluciona envers la guerra i la modernitat. 

En canvi, les rondalles dibuixen un paradís en estat pur. Aquí en-
cara no ha arribat el moment del canvi, ni aquest és socialment necessari, 
perquè es viu en harmonia amb la natura i els reis són fidels al poble que 
governen. I si no ho són, apareixerà un heroi honest que els destronarà. 
Amb tot, en el rerefons d’algunes rondalles trobem que el narrador ha 
cercat els moments de més efervescència social de la nostra història, 
segons ja hem anticipat: el moment de desintegració de l’imperi romà a la 
península («El llenyater de Fortaleny»), la convivència amb la cultura 
àrab anterior a l’expulsió dels moriscos («L’envejós d’Alcalà», «Els guants 
de la felicitat»), la reconquista («Els guants de la felicitat»), etc. 

En aquest món perdut trobem petjades de la nostra memòria 
col·lectiva. Valor reflecteix en les seues rondalles un model de família 
extensa, on els avis conviuen en el domicili familiar. En temps moderns 
predomina la família nuclear composta de pares i fills. En els relats els 
avis encara tenen una funció social molt important en l’educació dels 
xiquets, que amb la modernitat ha entrat en crisi. Fins i tot la vella llépola 
d’«El pollastre en festes» és una àvia que estima els seus néts. En «El 
gegant del romaní» i «Les animetes» el consell de les àvies als seus néts a 
la vora la llar és determinant en l’evolució de l’argument. En altres 
rondalles és una persona vella qui orienta els protagonistes principals. És 
el cas, per exemple, d’«El rei Astoret», «L’amor de les tres taronges», «El 
Castell del Sol», «Els guants de la felicitat», «El xiquet que va nàixer de 
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peus» o «Esclafamuntanyes». Les àvies de les nostres rondalles establei-
xen relacions de complicitat amb els nostres herois que l’exigència 
educativa d’una relació paternofilial no permet. Així tenim que en «Les 
animetes» Casilda havia criat la seua néta Marieta «com el blat a 
Castella», de manera que no sabia filar ni teixir. 

Una altra reminiscència del passat són els oficis que avui en dia 
s’han perdut, han estat integrats dintre del cicle industrial, han canviat de 
funció o són molt inhabituals. Citarem a manera d’exemple els de 
llenyater, pastor, cordeller, sabater, apotecari, argenter, ferrer, manyà, 
moliner, forner, albarder, palleter (que ven fil, vetes, agulles i palletes de 
sofre per encendre el foc), flequer o filadora. Alguns d’aquests oficis estan 
presentats amb detall en les rondalles i són esmentades les eines que feien 
servir els qui els practicaven. També d’algunes ocupacions són descrites 
les activitats més característiques o descrits els seus obradors. Aquestes 
ocupacions tradicionals confereixen als relats una ambientació medieval, 
que s’adiu amb el caràcter cavalleresc de les gestes d’alguns dels nostres 
herois. 

 
2.11 LA VIDA EN LES PETITES POBLACIONS MUNTANYENQUES I ELS 

SEUS HABITANTS 
Un altre element del passat que sobreviu en les rondalles és el cos-

tum d’emprar sobrenoms per a denominar les persones. Entre altres, 
trobem Jaumet de la Barcella, Blai el Roig, Joan de la Capa Gran, 
Ronquinyol del Pla, Quimet del Barranc Pregon, el Tort de Planes, 
Miquel de la Mateua, Joan de la Panarra, Vicent el Renegat, Rosa de 
Repic, Maria la Sabatera, Toni el Blanet, Jaume de la Barca Nova, 
Antoni el del Pla de Dalt, Capralenc el Fi, Toneta de les Alcoies, l’oncle 
Porra o Pepeta la Corretgera. Aquest ús dels sobrenoms és habitual en 
poblacions petites on es repeteixen molts noms propis i la gent vol 
individualitzar les persones mitjançant algun tret d’aquestes (caràcter, 
professió, toponímia, etc). Així és que, en les seues rondalles, Enric Valor 
recorre persistentment a noms propis ben habituals en les nostres terres 
com Joaquimet, Tonet, Blai, Ferran, Adrià, Miquel, Andreu, Roseta o 
Carles. Alguns d’ells, com Joan, Jeroni, Vicent, Frederic, Antoni o Pere 
es repeteixen, bé en la seua forma masculina, bé en la femenina. A 
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vegades, Enric Valor ha aplicat algun topònim que li era grat al nom d’un 
protagonista, sense que hi haja una relació directa amb el lloc on és 
ambientat el relat. Així, per exemple, Soterroni, una partida que hi ha 
entre Banyeres i Onil, s’aplica al nom del baronet d’«El príncep desme-
moriat». En aquesta mateixa rondalla, Girau, un mas entre Castalla i 
Sant Vicent esmentat en «El castell d’entorn i no entorn», és aplicat a 
l’heroi. 

De vegades trobem una motivació en els noms propis, és a dir, 
aquests signifiquen alguna cosa, ens refereixen alguna qualitat del caràcter 
del personatge. Així, el baronet de Soterroni té un títol nobiliari desquali-
ficador, que sembla derivar de soterrani (que està sota terra). El món on 
resideix el baronet és emparentat amb el subsòl. L’apel·latiu el Blanet 
aplicat al forner de «La mare dels peixos» té també un sentit desqualifi-
cador. 

Enric Valor preferia les petites poblacions als grans nuclis urbans a 
l’hora de buscar un espai per a ambientar les històries. Les raons 
d’aquesta elecció són clares: en els petits nuclis de població és on millor 
s’han conservat les formes de vida tradicional i on el progrés tècnic ha 
tardat més a entrar. També, les accions dels personatges tenen més 
ressonància de la que tindrien en nuclis urbans populosos. A més, en 
aquests poblets l’autor troba un entorn molt poètic. Finalment, les 
comunitats muntanyenques aïllades són més a prop de la natura que tant 
delerava el nostre autor. En aquest sentit, Enric Valor, en Narracions de 
la Foia de Castalla, explica a través dels narradors, que a les muntanyes  

 
les persones, amb els seus defectes, virtuts i passions, eren menys gregàries, més 
individualitzades que en altres bandes. En aquelles altes terres, la personalitat 
humana es mostra amb tota la seua grandesa; allí els sentiments de l’home, adés 
mesquins, adés enlairats, tenen un marc a la vegada bucòlic i auster que els des-
taca amb major relleu (1953, 46, 47). 
 
En els pobles hi ha la vida als masos i casetes de llaurador que Va-

lor descriu en rondalles i novel·les, i que són el centre que articula treballs 
i formes de vida tradicionals. 
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2.12 LES PLANTES MEDICINALS 
Una pràctica habitual en la vida als masos era l’ús de plantes medi-

cinals i remeis casolans. En les rondalles se’n fa un ús sovintejat: per a la 
pulmonia, Pepeta, la dona del ferrer de Bèlgida, li «clavà al damunt bona 
cosa de flassades, li féu tassetes calentes com el foc, li posà pegats de 
farina de llinós i mostassa, i li aplicà cantàrides»; per al refredat, Sahida 
va fer al llenyater de Fortaleny tassetes d’herbes i micapans calents al pit; 
una altra dona del llenyater, Marieta, va preparar per a un altre refredat 
del marit un bullitori d’arrel de malví i flor de malvera; per al tempera-
ment sanguini d’Abd al-Maduix és recomanable l’herba coronel·la; els 
bullitoris de cascall i dragontina són un remei infal·lible per a dormir en 
«El rei Astoret»; durant la malaltia d’amors d’aquest rei l’Aiguanaf (aigua 
de flor de taronja que s’empra com a antiespasmòdic) l’ajudava a millorar, 
etc. 

Les herbes, i les plantes en general, donen nom a moltes de les pro-
tagonistes femenines de les rondalles. Les protagonistes connotades 
positivament tenen sovint noms de flors o emparentats amb aquestes. 
Així trobem, per exemple, Floreta de Citró, Rosella, Rosa Darrerina, 
Margarida Blanca, Margarida de Bell-Puig, Roseta, Rosafina, Margarido-
ia, etc. Les protagonistes connotades negativament porten a vegades 
noms de plantes o bolets de la serra. Aquest és el cas de Girgolaina i 
Murgulina, les germanastres d’Abella; o Tomanina i Argelagaina, les 
bruixes de «El castell d’entorn i no entorn». 
 
2.13 LA GASTRONOMIA 

En les rondalles, Valor recull la tradició gastronòmica de les terres 
interiors del sud del País Valencià. Es tracta sempre de menjars senzills 
amb gran aportació calòrica, elaborats amb productes de la terra. 
D’aquesta manera, l’astròleg Jeremies va obsequiar el rei Astoret i 
Baltasar del Seny amb «una sopa-berena» a base de carn rostida, vi negre 
de la terra, pa ullat i ametles i anous torrades. En aquesta mateixa 
rondalla, Margarida va dinar a casa de la vella Marieta de la seua berena, 
però la vella li donà uns albercocs del Patriarca. Per a esmorzar, la vella 
Margarida de la penya Roja va oferir al príncep, que caçava per aquells 
indrets, anous, ametles, pa, un apetitós formatge blanquet i uns gots de 
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llet calenta. A Girau, en «El príncep desmemoriat», la bruixa que 
guardava el casalici del baronet de Soterroni li va servir com a sopar carn 
rostida, pa de bona farina blanca, vi vermell, i unes darreries compostes 
de pomes i raïm. Per a sopar, l’Elvireta de «La mestra i el manyà», es rostí 
llonganisses, es fregí un parell d’ous, es llescà dues tallades de pa, es pelà 
una poma i una taronja. 

Aquests àpats que hem descrit són ingerits pels protagonistes amb 
bon apetit. Aquest bon apetit és un tret que caracteritza els herois i 
heroïnes valorians que, d’aquesta manera, mostren la seua alegria de 
viure, de gaudir l’instant i dels petits plaers de la vida. A vegades, el 
narrador subratlla la bona disposició dels herois vers el menjar amb 
expressions on se’ns diu que a l’heroi se li van fer ganes de menjar i ho feu 
amb gust i gana, com li va ocórrer a Teresa en «El castell d’entorn i no 
entorn». 

El menjar en les nostres rondalles apareix vinculat a la faena: és la 
seua coronació. Míriam i Muhammad van dinar tots dos plegats després 
de fer la primera tasca imposada per l’Home del Sol; també va menjar 
«amb molt apetit» Tonet després de la tasca imposada per l’home roig; el 
sopar dels quatre germans després de la jornada de treball és un episodi 
nuclear en «Esclafamuntanyes», etc. Però el menjar és també una 
activitat col·lectiva en alguns relats. El menjar col·lectiu culmina un èxit 
de l’heroi que beneficiarà la comunitat. Els banquets celebren un 
esdeveniment social. En aquest sentit, Mijail Bajtin ha fet veure que  

 
en el sistema d’imatges del poble laboriós, que continua guanyant-se la vida i els 
seus aliments en aquest combat que és el treball, que prossegueix engolint la part 
del món que acaba de conquistar, de véncer, les imatges del banquet mantenen 
sempre la seua importància màxima, el seu universalisme, el seu vincle essencial 
amb la vida, la mort, la lluita, la victòria, el triomf, el renaixement. És aquesta la 
raó per la qual aquestes imatges han seguit vivint, en el seu sentit universalista, 
en tots els camps de la creativa popular (1988, 253). 

 
La tendència a l’abundància, que constitueix el fonament de la 

imatge del banquet popular, s’oposa simbòlicament a la cobdícia i 
l’egoisme individual dels adversaris vençuts pels nostres herois. 
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3. CONCLUSIONS 
La poderosa atracció que les rondalles i llegendes exerceixen sobre 

els seus lectors té molt a veure amb la categorització de l’espai. L’espai 
valorià sempre està molt carregat de significat. És un espai antropològic 
que dóna sentit a les persones que l’habiten. Segons el defineix Marc 
Augé, es tracta de llocs identificatoris, relacionals i històrics. En oposició 
a aquests indrets tenim els no llocs que són els llocs despersonalitzats que 
ha creat la modernitat: autopistes, sales d’espera, aeroports, habitacles 
mòbils (avions, vehicles, trens), centres comercials, etc. (AUGUÉ: 1995, 
58, 41). Els llocs de les nostres rondalles estan molt simbolitzats. En 
canvi, els de la modernitat són sovint indrets difícils de qualificar. Se’ls 
anomena «punts de trobada», «espais d’oci», «instal·lacions recreatives», 
etc. (AUGUÉ: 1995, 87). Són llocs despersonalitzats que existeixen però 
que no creen una relació orgànica entre els individus que l’ocupen. La 
modernitat genera aquests no llocs que despersonalitzen l’individu i 
generen solitud. Així tenim que naixem en un sala de parts, morim en un 
hospital i ens van a vetlar en un tanatori, lluny de l’espai antropològic que 
és la casa. La raó que les persones no sapiguem ben bé on ens dirigeix la 
societat del progrés té molt a veure amb el fet que hem perdut els 
referents espacials i no sabem on ens trobem. 

La geografia de les rondalles, en canvi, està animada per indrets 
molt connotats de significat. En els relats trobem una por escènica al buit 
existencial que representa el no lloc. Així observem que en «I queixalets 
també!» un no lloc com és el llavador del poble és marcat simbòlicament 
per la figura de la bugadera de nit i el nadó diabòlic. En «El príncep 
desmemoriat» la taverna a la sortida del poble no és únicament un lloc de 
pas de viatgers; és també un indret creat màgicament i on la màgia es 
manifesta repetidament en l’episodi dels pretendents fadats. 

Els contes populars, com a instrument de coneixement i reafirma-
ció de la nostra identitat com a poble, tracten de recuperar aquests espais 
antropològics que determinen la identitat col·lectiva. Es tracta de 
preservar els espais originaris. Podem afirmar parafrasejant Raimon que 
«qui perd els espais originaris perd identitat». 

El cinema i la televisió han trivialitzat tant l’espai de la ficció que 
per crear la il·lusió de fantasia cal projectar els llocs de l’aventura vers el 
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futur com fa la ciència ficció o el passat com fan les rondalles. Els 
elements espacials de les rondalles com el palau, la casa al bosc, l’ermita al 
desert, etc., contribueixen a crear escenes de gran poder evocador, que 
capten la nostra atenció i creen imatges arquetípiques que els diferents 
esquemes narratius combinen per crear històries diferenciades. 
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ENRIC VALOR I LA LITERATURITZACIÓ D’AITANA 
Enric Balaguer Pascual 
Universitat d’Alacant 

 
1. 

al, sovint, recordar coses bàsiques, com ara que el pa ve de la 
farina (de blat o de dacsa) o que un mot com paisatge ve de 
país. I a més el porta a les costelles: (pais)atge. En parlar del 
mot, evoquem una entitat metafísica —que transcendeix la 

part física—, ni que siga de manera parcial. Si fem cas al Breu tractat del 
paisatge, d’Alain Roger (2000), convindrem que el paisatge és producte 
d’una elaboració artística de la terra. El pas a través del qual un tros de 
terra esdevé paisatge l’anomena artialització. I pot realitzar-se bé mitjan-
çant la intervenció humana (construcció de jardins, per exemple), bé amb 
la creació artística (literària, pictòrica...). 6  L’autor francés parla 
d’intervencions in situ o in visu per a cadascuna.  

En aquest treball ens proposem parlar, doncs, d’un fet 
d’artialització in visu a través del qual un autor, Enric Valor —també 
Gabriel Miró i altres—, varen literaturitzar un tros de la terra: la serra 
d’Aitana. 

Des de l’inici de l’obra del de Castalla hom copsa un interés deter-
minant pel paisatge. El trobem en la seua obra rondallística i també en la 
seua obra filològica. Sobre aquesta darrera cal pensar, a tall d’exemple, 
que al segon volum de Millorem el llenguatge es dedica més d’una quarta 
part a comentar el lèxic de la muntanya, dels fenòmens meteorològics, de 
la flora, dels cicles del blat i del raïm, de la fruita, etc. La manera com 
l’autor comenta les designacions connectant-les amb els orígens etimolò-
gics i, sobretot, amb la morfologia de la terra valenciana i amb les èpoques 
de l’any, depassa la simple professionalitat i és a tocar de la curiositat 
passional. Comptat i debatut, l’autor dóna mostres de posseir un gran 
coneixement i, sens dubte, de ser també objecte d’interés evident, com 
aquells homes l’ofici dels quals els fa arribar a la seua ànima. Diu Rosa 

�������������������������������������������������
6 He intentat explorar tot açò a propòsit de Josep Pla: «Josep Pla i els mites tel·lúrics» 
(BALAGUER: 2002). 
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Serrano a l’inici d’Enric Valor, converses amb un senyor escriptor, «el 
paisatge ha penetrat en l’interior d’Enric Valor i en la seua memòria, 
gràcies a una mirada minuciosa i enamorada» (SERRANO: 1995, 14). 
Dues realitats en sinèrgia: atenció i estima. Segons confessa al llibre 
entrevista de Rosa Serrano, que acabem d’esmentar, el goig pel paisatge 
es deu al seu pare:  

 
En mi l’amor a la naturalesa ha competit sempre amb l’amor a la lectura. Mon 
pare em va ensenyar a admirar el paisatge. Me’l pintava tan poètic...! També em 
va influir en l’interés pels fenòmens meteorològics. A través de les observacions 
del meu pare vaig comprendre la bellesa i l’important que és estar enamorats de 
la casa on ens ha tocat viure (SERRANO: 1995, 43). 

 
Enric Valor va experimentar la coneixença i l’estima per la terra a 

través d’un contacte continuat. Com a propietari, era al front de les 
collites, de les plantacions d’arbres; com a caçador, va recórrer els indrets 
més diversos del país; com a lector d’obres literàries, especialment de 
Gabriel Miró i Azorín; com a informant de toponímia a Joan Coromines 
(no és pot especular sobre l’origen dels noms sense un coneixement 
directe dels referents) i finalment com a escriptor que dibuixa els 
paisatges coneguts —els evoca o els projecta— als escenaris de les seues 
obres rondallístiques i novel·lesques.  

El paisatge de les comarques meridionals ha comptat, en català, 
amb l’artialització de diverses parts del territori, al llarg del segle XX. El 
poeta alcoià Joan Valls, durant la postguerra, va poetitzar la serra de 
Mariola en La cançó de Mariola, el 1947. I Emili Rodríguez-Bernabeu, ja 
en els anys seixanta i setanta, ho va fer amb la platja, tot servint-se’n de les 
d’Alacant. Val a dir que el territori meridional manifesta una diversitat 
geogràfica consistent: altures muntanyoses a la vora del mar; de colp 
passem de ran de mar a unes elevacions com les de la Carrasqueta, de 900 
metres, o la del Puig Campana, de 1.400, o Aitana, de 1.558 metres. A 
més hi ha el Montgó, el Maigmó, el Cabeçó d’Or, el Montcabrer a la 
serra Mariola. 

Quan el 1952 Valor publicà Narracions de la Foia de Castalla, Joan 
Fuster va celebrar l’aparició literària d’un paisatge valencià que no era el 
de l’Horta, on Blasco Ibáñez situa les seues obres. Un paisatge que era 
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muntanya, altura, duresa, dificultat d’accés, amb els corresponents 
accidents meteorològics. Cada lloc estableix una relació diferents entre els 
habitants i el medi, la geografia, l’economia i la meteorologia són factors 
condicionants. Llegia no fa massa una observació de George Steiner que 
em plau de reproduir: 
 

No sóc home de mar, un afeccionat a la democràcia de les platges. La Muntanya 
efectua una ruda selecció. Quan més s’escala, menys gent s’hi troba (STEINER: 
2011, 160).  

 
Steiner fa, en aquest exemple, allò que em diem un correlat objectiu 

amb els espais físics. És l’expressió d’un pensament genèric, tanmateix 
encertat, i que ens pot servir per tal d’il·lustrar els efectes psicològics que 
comporten els espais. Hi ha tota una poètica, la de l’estudiós Gaston 
Bachelard que tracta de descodificar-los. Parlem, doncs, d’artialització, 
que sempre suposa una mirada peculiar —projectiva, sensitiva— que 
dóna compte de la visió de l’escriptor o del pintor. 
 
2. 

Si exploràvem la relació entre els llocs i la plasmació literària ens 
trobaríem amb els efectes psicològics que produeixen. Un psicologisme 
que és molt present en la cultura catalana i castellana vuitcentista, però 
també ho és durant tot el segle XX, especialment en la primera meitat. 
Sense anar més lluny, un autor que especula contínuament entre els llocs 
i la mentalitat que se’n deriva és Josep Pla. Els llibres de Pla dels anys vint 
i trenta, des del Viatge a Rússia, tot passant per Viatge a la Catalunya 
vella o Girona un llibre de records, són casos il·lustres que busquen 
sondejar els efectes que el paisatge ha deixat en el seus habitants. En el 
darrer llibre esmentat, Girona un llibre de records, Pla comenta: «el 
paisatge adequava la gent que hi vivia, com la gent, en certa manera, 
creava el paisatge que m’havia envoltat des d’aquell moment. Entre una 
cosa i l’altra hi veia una permanent correspondència».7  

Però aquesta idea és tan arrelada en la cultura de l’època que un 
Pere Coromines, pare de Joan Coromines, al seu llibre Elogi del paisatge 

�������������������������������������������������
7 Vegeu «Josep Pla i els mites tel·lúrics» (BALAGUER: 2002). 
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català (1932) arriba a dir que «el poble català és un producte secular del 
nostre paisatge» i n’assaja una tipologia. Per exemple, el paisatge català 
no «talla amb una fulla d’acer —diu l’autor— la línia de l’ombra» com 
ocorre «cap a Migjorn en altres pobles que parlen també la nostra 
llengua» —en una clara al·lusió al País Valencià. Per a Coromines, si 
desaparegueren els catalans, els nous habitants acabarien essent nova-
ment com els catalans actuals, tal és l’acció afaiçonadora de la terra.  

No és difícil rastrejar especulacions d’aquest binomi en altres paï-
sos: podem esmentar el que un pensador com Nicolás Berdiaev (1978, 
132-133) escrivia en El espíritu de Dostoievski, sobre l’escriptor rus: 
 

Rusia es una inmensa llanura de infinitos horizontes. No hay en el rostro de esta 
tierra ningún contorno fuertemente delineado, no hay confín. [...] La geografía 
de la tierra rusa coincide con la geografía de su alma. [...] La llanura de la tierra, 
su expresión ilimitada, sus horizontes infinitos y la imprecisión de sus elementos 
simbolizan la llanura del alma rusa y su infinitud, son la expresión de una idénti-
ca sumisión a una imprecisa corriente nacional. Todo eso encarna la naturaleza 
del hombre ruso. 

 
Aquesta realitat geogràfica opera, a parer de Berdiaev, portant 

l’esperit rus, sensible a fluxos místics, cap a l’apocalipsi, envers un 
capteniment sense límits.  

Podem ara posar molts altres exemples en l’àmbit de la pintura, 
més fàcil de copsar fins i tot. Ben mirat, l’exploració paisatgística ha estat 
present de manera ostentosa tant en pintors nostrats, com en els d’altres 
contrades, i seguint els corrents estètics més diversos. Fins i tot, Piet 
Mondrian, pintor d’adscripció a la pintura abstracta, presenta en els seus 
quadres un lligam innegable amb la seua Holanda natal. Tot i la artialit-
zació en un llenguatge abstracte, són identificables els senyals que 
representen el territori. En Quaderns de l’alquimista, Palau i Fabre (1997, 
135) fa un comentari destacat: «a través d’un arbre —diu l’Alquimista— 
ell [Mondrian] lluita amb la naturalesa fins que la sotmet, fins que 
redueix aquell [arbre] a esquema» i conclou: «sembla que ens descrigui, 
sense adonar-se’n, els murs de contenció i els canals del seu país».  

Pel que fa a la pintura catalana, val a dir que el paisatgisme ha estat 
el gènere predilecte dels artistes, fins el punt que Francesc Fontbona 
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afirma, en El paisatgisme a Catalunya (1979, 7), que una història del 
paisatgisme català contemporani es confon amb una història de la 
pintura catalana contemporània  
 
3.  

Si anem a les obres d’Enric Valor, el paisatge és un fet important 
en totes, i no cal posar exemples, però quin dubte hi ha que es manifesta 
de manera puixant en les novel·les del cicle d’Aitana: L’ambició d’Aleix 
(1960) i La idea de l’emigrant (1982).8 Valor ha publicat la primera el 
1960, però la duia escrita, o en esborrany, uns quants anys abans. Vicent 
Escrivà (1985, 6) data la seua escriptura entre 1950 i 1952; coincideix 
amb l’elaboració rondallística de Valor i n’és, en alguns aspectes, tributà-
ria. Talment ocorre amb La idea de l’emigrant, també elaborada, si més 
no en esquema, durant aquesta època.9 I és força interessant el comentari 
que feia l’autor en el llibre entrevista de Rosa Serrano (1995, 99-100), 
sobre com el projecte estètic va nàixer d’una reacció al corrent lletgista de 
la literatura del moment. En definitiva una expressió a to amb el sofri-
ment, la sensació de destrucció que havia provocat la Segona Guerra 
Mundial. Valor explica l’efecte antagònic que li suscità aquesta mena 
d’expressions artístiques:  

 
Jo estava molt influït per l’ambient de l’anterior entremig geogràfic i literari del 
sud valencià, commogut per Azorín i Gabriel Miró, no vaig tenir en compte allò 
que criticaven de los primores de lo vulgar i vaig pensar en una novel·la antillet-
gisme, és a dir, un poc mironiana —dic açò darrer amb tots els respectes 
(SERRANO: 1995, 100).  

 
L’autor esmenta l’influx d’Azorín i Miró, dos autors clarament pai-

satgistes. Rotundament, cadascun a la seua manera, esteticistes. Tot i que 
és una paraula —ho reconec— que no m’agrada gens utilitzar.  

�������������������������������������������������
8 Veg. Joaquim Espinós, «Natura i cultura a les novel·les d’Aitana d’Enric Valor» 
(1997, 104-112) i «La narrativa de Valor: L’ambició d’Aleix, La idea de l’emigrant i els 
relats curts» (2010, 98-113). 
9 Veg. Vicent Escrivà (1987, 6).  
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La novel·la de la qual parla Valor és L’ambició d’Aleix. L’obra ens 
presenta un personatge, Aleix, de família benestant, orfe de pare que per 
tal de guarir-se d’una malaltia acudeix al mas de l’Arbre, al capdamunt de 
la serra d’Aitana. Allí viurà un idil·li amb Pauleta, que el durà a abando-
nar Lluïsa, la seua promesa de València. Finalment fugirà amb Pauleta, 
tot i que a Perpinyà rebrà un telegrama que li ennova de la mort del seu 
home. A l’obra, però, més que la trama el que té pes és l’evocació del 
paisatge de la Marina i, molt especialment, de la serra d’Aitana. Més enllà 
de la peripècia sentimental d’Aleix, la novel·la també dóna compte del 
món agrícola, del ramader, del mariner o d’altres realitats com ara les 
bandositats.  

L’ambició d’Aleix ha sofert un periple singular que caldrà relatar. 
La primera edició va patir l’agressió de la censura, que obligà a suprimir el 
fet que el protagonista se n’anara amb Pauleta, una dona casada, ço és, 
que cometés un adulteri. Un episodi totalment fora de la història. Fuster 
escrivia en un dels seus aforismes de Judicis Finals: «Avui l’adulteri ja fa 
cursi». Parlem d’un llibre que es publica el 1960. Quan l’any 1982 Valor 
torna a publicar-la, ara sense l’efecte de la censura, Aleix i Pauleta, ara sí, 
culminen la seua relació sentimental i a la fi fugen junts per poder-la 
viure lliurement. Amb tot, aquesta novel·la sembla que ha creat no 
poques insatisfaccions a Enric Valor, en el terreny estricte de la creació 
literària. Posteriorment, l’any 1995, ha tornat a presentar-nos-la amb 
alguna modificació substancial. Si en les dues primeres versions Valor es 
val d’un narrador extern, omniscient, en aquesta darrera i definitiva li 
dóna la veu a Aleix. Amb aquesta estratègia el conflicte sentimental que 
el sacseja arriba al lector d’una manera més directa, més punyent. Valor 
utilitza el canvi, també, per a depurar la novel·la, per a deixar de costat 
elements digressius sobre qualsevol cosa, especialment les geogràfiques, i 
que, en algun moment, sembla que expliquen, com ho faria una guia 
turística, els llocs de la serra.  

Si el mas de l’Arbre és el lloc on transcorre la major part de 
L’ambició d’Aleix, el de la Til·lera ho serà pel que fa a La idea de 
l’emigrant. Es tracta d’un indret de la serra Aitana on dos germans, 
Vicent i Bernat, treballen àrduament per sobreviure. Cronològicament 
ens trobem durant les primeres dècades del segle XX. Lluny del bucolis-
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me que en alguns moments emergeix en L’ambició d’Aleix, el que trobem 
ací és una visió més ambivalent del contacte amb la terra; sobretot, 
apareix el fet de ser desagraïda, on l’esforç sovint pot semblar debades. 
Vicent representarà el nucli primari dels llauradors: gasiveria, interés, 
analfabetisme... I «fam de terra».  

Joan Fuster va definir els pagesos de Font-amara (una novel·la 
d’Ignazio Silone que va traduir el 1967) amb uns trets que serien adients 
per als llauradors, en general i, molt especialment, per a aquest personat-
ge de Valor. El pagès mira la terra —diu Fuster— amb una «concupis-
cència adolorida» i afig «la terra és, per al camperol, una entitat gairebé 
mística, i la seua relació amb ella té [...] alguna cosa de matrimoni» 
(SILONE: 1967, 20). En efecte, el personatge de Valor s’adiu, talment la 
pell al cul, amb aquest retrat. A Bernat, en canvi, la dura realitat de 
l’entorn el portarà a emigrar a Amèrica. I encara que en tornarà amb les 
mans buides, un lliurament de diners realitzat durant la seua estada ha 
permés els estudis del fill. D’aquesta manera trenca la cadena de depen-
dència —quasi d’esclavatge— dels camperols pobres amb la terra.  

En aquesta novel·la, Enric Valor fa servir la muntanya d’escenari 
vital quasi únic i, de vegades, funciona com un cisell que dóna forma als 
personatges i condiciona les seues actituds. Hi descriu moments 
especials, llocs i personatges, com ara el pastor Florenci, que ensenya a 
llegir a Bernat. No tot el que deriva de la muntanya és duresa i aspror. La 
serra assoleix, talment ocorre en L’ambició d’Aleix, un protagonisme 
quasi exclusiu.10  

 
4. 

Aitana esdevé, en les dues obres, tan important per a considerar-la 
allò que els estructuralistes anomenaven actant. En una i en l’altra obra 
exerceix un rol d’actor principal. Mai no deixa de ser Aitana, és a dir la 
geografia real i concreta amb aquesta designació. En aquestes novel·les, 
Valor hauria pogut parlar d’una muntanya i situar-la —com fa amb la 
creació de Cassana en un cas arquetípic de la geografia de les comarques 

�������������������������������������������������
10 Sobre el simbolisme de les altures de la muntanya, cal destacar l’estudi del professor 
Vicent Escrivà «La circulació del saber en la narrativa d’Enric Valor» (1986). 
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centrals— però no ho va fer. Segueix sent Aitana, amb una toponímia 
real: el mas i la font de l’Arbre, la del Ventisquer, el Frontó de Nord, la 
penya Catxa, Forata, Partagat, etc.  

Fins i tot, la fisicitat d’Aitana pren un cos destacat, amb aires de 
força mítica. En el primer capítol de La idea de l’emigrant l’esmenta cinc 
vegades pel seu nom. Els adjectius que l’acompanyen, al llarg de la 
novel·la, són «gloriós/a», «paradisíac»; Valor parla de la «mare Aitana», 
i, en un cas, de les «ciències aitàniques». Tot comptat, envesteix 
d’atributs quasi divins la serra. És una mena de força còsmica, que 
il·lustra els seus habitants (si hi col·laboren), els pot donar pau, un silenci 
reparador, herbes per a guarir-se, pot satisfer l’afany de bellesa. En 
definitiva, té una potència i una esplendor fabuloses.  

En L’ambició d’Aleix, la serra és omnipresent, fins i tot en els mo-
ments en què el personatge és a València o en altres llocs de la Marina. 
Aitana no sols hi plana des de l’inici a través dels efectes benefactors en la 
salut del protagonista, sinó que les referències i els atributs són, talment 
ocorre en La idea de l’emigrant, els d’un espai impactant i captivador.  

 
No era tard, no, per a gaudir de l’Aitana. La veritat és que hi sentia la mateixa 
il·lusió que d’infant. Llavors em corprenia la veu callada i serena de les altes am-
plàries i l’adustesa del desert pelat; admirava les seues gegantines nueses. Tant 
de veure-la de lluny, tant de desitjar tenir-la sota els meus ulls, sota els meus 
peus, quan era minyó havia arribat a pensar —millor, a imaginar— l’Aitana com 
un miratge que s’hauria d’esvair. [...] Guaitava els cingles grandiosos oberts en la 
carena immensa; les planes despullades per la tramuntana i el ponent; les mate-
tes desconegudes, com terres remotes, criades davall les neus duradores i els sols 
abrasidors. L’aire estranyament prim, les diafanitats miraculoses i aquella sensa-
ció de vitalitat ferma que anava cada volta més... (VALOR: 1995, 6).  

 
Aitana en la vida d’Aleix és una realitat decisiva, perquè serà de 

«beneficiós influx» per a la salut, i també un espai de gaudi que li permet 
experimentar emocions intenses. La muntanya, al llarg de la novel·la, va 
acompanyada d’atributs com «virginitat», «innocència», «colossalisme�, 
«ingravidesa», «silenci», «lluïssor d’estrelles». Aitana té vistes grandioses, 
moviments d’aus prodigiosos, després de les nevades exhala un alé atàvic i 
misteriós... La irradiació efusiva dels efectes sensorials de la serra 
completen un catàleg llarguíssim.  
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Si Aleix pot gaudir de la muntanya és perquè és un «muntanyard», 
ço és «ver gaudidor de les belleses de les serres millor que molt dels seus 
autèntics fills, que no assaborien en la seua rutinària habitud de contem-
plar-les i camejar-les» (VALOR: 1995, 27). El personatge reconeix estar 
posseït per una «inesgotable fam de paisatge» (VALOR: 1995, 75). De 
fet, Aitana i els seus efectes es transmuten en L’ambició d’Aleix —per 
l’acció de figures, de paradoxes a sinestèsies— en tota mena d’imatges: 
«silenci espés», «veus callades»... Aquestes imatges abracen totes les 
esferes sensorials, especialment la vista i l’oïda, però també l’olfacte, el 
tacte i el gust. Al capítol V, «Cento i el temps vell», es relaten els fets de 
Pinet, en clau de llegenda de bandoler romàntic; llavors el massís 
muntanyós és capaç d’amagar-lo en un badall de penya, tot bandejant 
l’assetjament de la Guardia Civil. Gràcies al coneixement que en té, Pinet 
sobreviu: «La serra Aitana —escriu Valor— té molts misteris, i ell la 
coneixia pam a pam per fora i per les entranyes». També es desprén en 
aquesta última obra una connexió entre la muntanya i els instints sexuals 
i passionals. La serra exhala, en algun moment, luxúria. I de fet, la relació 
del protagonista amb Pauleta, una dona casada, esdevindrà un affaire 
nascut al cim del massís, al mas de l’Arbre.  

 
5. 

Per què tria Enric Valor Aitana com a marc de dues de les seues 
novel·les? És un espai més, a l’abast, que fa servir l’autor? Es tracta d’un 
lloc que se li va imposar en el seu propòsit novel·lístic? Hi havia operat 
l’influx literari de l’obra de Gabriel Miró ?  

En la tria d’Aitana com a escenari de les obres i amb aquestes ca-
racterístiques, crec que hem de tenir present, per començar, que les 
muntanyes són llocs especialment susceptibles d’esdevenir simbòlics. Cal 
no oblidar que venim d’una tradició que ha vist les muntanyes —les filles 
de la terra—com a espais sagrats i/o consagrats a divinitats (el Parnàs, 
l’Olímp...). Simbòlicament, les serres —atenent l’altura i la verticalitat—
evoquen una idea d’elevació espiritual.  

Si ens cabussàvem en l’origen al nom, segons Joan Coromines Ai-
tana està relacionada amb el nom llatí de montana edetana: la muntanya 
dels edetans (una tribu ibèrica). D’Edetana evoluciona >Aetana>Aitana. 
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I al segle XIX, en algunes escriptures de propietat de gent que tenia tros-
sos de terra a la serra, es parla de les Itanes. De fet, els autòctons —dec 
aquestes i altres informacions al col·lega i amic Josep Martines— no diem 
Aitana sinó Itana. Com que els ibers retien culte a les muntanyes, podem 
pensar que ho feren amb Aitana, la més alta, la potent.  

La literatura vuitcentista i de la primera meitat dels segle XX 
s’havia caracteritzat per literaturitzar espais específics. Pensem, pel que fa 
les terres castellanes, en la poesia d’Antonio Machado, la seua Castella  
—Sòria— evocada en tants poemes. En el cas català tenim un autor que 
ho il·lustra a bastament: Jacint Verdaguer, i no només en Canigó. La idea 
—més que una idea és una constatació— que sobre determinats 
paisatges s’hi concentren llegendes, elements mítics, etc., és recurrent en 
el cas de la major part de literatures europees. En la catalana, al Canigó 
s’hi afegirà el Montseny i, posteriorment, Montserrat. Els mallorquins 
faran de la serra de Tramuntana l’escenari simbòlic de la seua literatura, 
evocat en la poesia de Joan Alcover, Costa i Llobera, Bartomeu Rosselló-
Pòrcel. I també és un espai recreat en la pintura des de mitjans de segle 
XIX, especialment i destacada en mans de Santiago Rusiñol i Joaquim 
Mir.  

Cal no oblidar, tampoc, el que el mateix Enric Valor confessa: els 
rastres d’Azorín i de Gabriel Miró. El primer havia publicat El libro de 
levante, el 1927. Una obra a mitjan camí de la metaliteratura, que en el 
títol de la primera edició fa referència al surrealisme. Entre uns altres 
aspectes, el de Monòver vol aprofundir en el tarannà meridional i forneix 
descripcions portentoses d’Alacant, per exemple. La petjada de Miró, si 
de cas més incisiva i pròxima, pel que fa a l’acostament tel·lúric, serà a 
través de Años y leguas, 1928.  
 
6.  

Fet i fet, personatges com ara Vicent del mas de l’Arbre o Vicent i 
Bernat de la Til·lera, no era la primera vegada que apareixien en novel·les 
o en altra mena d’obres. En Años y leguas, 1928, Gabriel Miró —en 
parlarem tot seguit amb detall— hi descriu una pujada al cim on troba, al 
mas de l’Arbre, Bonhom. Però també hi ha una aparició de la serra al 
capítol «La Cumbrera», de Las cerezas del cementerio, de 1910.  
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Abans d’entrar en aquest apartat de comparació permeteu-me es-
mentar —simplement esmentar— un fet sòciocultural que pot ser també 
lligat al grabrielmironisme. El podríem definir —valga la falsa rima— 
com l’aitanisme i amb ell ens referim a la valoració de la societat, especi-
alment alacantina, durant les primeres dècades del segle XX d’Aitana. Cal 
dir que durant els primers anys del segle, concretament el 1910, s’obria la 
carretera que va d’Alcoi a Altea. La vall de Guadalest després d’estar closa 
al món, s’obria. Una bona part de les elits intel·lectuals d’Alacant no sols 
hi anirà d’excursió sinó que hi llogarà cases, o les construirà, com a 
segona residència. Entre aquesta intelligensia cal enumerar el compositor 
Óscar Esplà, l’arquitecte Juan Vidal, l’economista Germán Bernácer, els 
pintors Emilio Varela i, més avant, Benjamín Palencia.  

El primer d’anar-hi fou Gabriel Miró, ja que el seu pare era 
l’enginyer que dissenyava la carreteres que s’estaven fent a la regió: 
Callosa, Parcent, Altea, Alcoi, després n’estarà allunyat fins al 1920. 
Óscar Esplà (1886-1976) va ser també un dels primers: va anar de bell 
antuvi a Polop, on llogava el mas de les Fonts, per a estiuejar. Després, 
aquest mas serà, per recomanació seua, el lloc d’estiu de Gabriel Miró. El 
músic ha pujat serra amunt i s’ha fet construir una casa arran de la Font 
del Molí d’Ondara. En un moment donat, serà l’instigador de la tornada 
de Gabriel Miró a la comarca a passar els estius a partir de 1920. En una 
conferència que va fer sobre Gabriel Miró, el music parla de tot açò i 
relata una pujada a Aitana que trobe ben significativa:  

 
De Polop subió la familia Miró a la Font del Molí. Se alojó en el Molino de 
Ondara, junto a la masía donde yo estaba con unos amigos, pues no había cons-
truido todavía mi hotelito junto a la fuente. Durante el único mes que Gabriel 
pasó en la sierra, hicimos excursiones a sitios y rincones pintorescos que les avi-
vaban las dormidas sensaciones pretéritas. Pero, justamente estas evocaciones 
remotas teñían de nostalgia sus emociones del presente, y se sentía viejo u otro, 
distinto de Sigüenza. Llegamos un día a la cima de Aitana […]. Y ese día culmi-
nó el alborozo del escritor que, en su alejamiento de Alicante, en Barcelona y en 
Madrid, había abandonado la ilusión de volver a pisar ese vértigo físico y litera-
rio, a la vez, de su tierra. En aquellas gloriosas alturas, se sintió, de nuevo, él 
mismo. Claro, que ese vértice físico y literario, como acabo de decir, ha perdido 
ya su aureola estética, gracias al radar instalado allí, flamante índice geodésico, 
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en lugar del campesino y simpático mojón, tantas veces purificado por la nieve 
de «La Cumbrera» (ESPLÀ: 1961, 234-235).  

 
Óscar Esplà és l’autor d’una simfonia Aitana (1965), que sens dub-

te delata el fons de la seua inspiració. Un altre aitanista, Juan Vidal 
(1888-1975), que va ser, durant molt de temps, l’arquitecte de la 
Diputació i autor d’edificis tan emblemàtics com el palau de la Diputació 
d’Alacant, la casa Carbonell de l’Esplanada, l’Hospital Provincial (ara seu 
del MARQ), acudeix també a la vall. Va comprar un petit mas, el Clot 
del Pi, i després de reformar-lo, el va convertir en una rústega i humil 
segona residència. En vendre’s una casa del costat, al mateix Clot del Pi, 
la va fer comprar a Germán Bernácer. De Juan Vidal cal ressenyar a 
banda del seu llegat arquitectònic, els poemes anacreòntics que publicà en 
llibrets de fogueres, com «Arròs caldós alacantí» o «Coca amb tonyina».  

No és ara el lloc ni el moment de fer un recompte de tot l’efecte 
que aquesta emigració muntanyenca va produir en la cultura alacantina, 
als quals cal afegir pintors com Emilio Valera i més endavant Benjamín 
Palencia. Pel que fa al nostre propòsit, tan sols comentar que el cicle 
aitanista de Valor pot, simplement, estar-ne immergit o receptiu al caliu 
d’aquest aitanisme.   
   
7. 

El que sí que cal tenir present és, sobretot, l’obra de Gabriel Miró. 
A principi del segle XX, Miró, fill d’un enginyer de camins que havia 
dissenyat carreteres de la comarca, va conèixer la vall de Guadalest i s’hi 
havia inspirat en diverses obres: Hilván d’escenas, una novel·la sobre la 
família Torres Orduña del Castell de Guadalest, que l’autor va rebutjar i 
no va incloure en les seues Obres Completes.11 Fruits de la seua conei-

�������������������������������������������������
11 Segons diu Miguel Angel Lozano (2010, 56): «Gabriel Miró visitó, seguramente en 
1902, el valle de Guadalest. Acompañando al ingeniero Próspero Lafarga, quien dirigia 
la construcción de la carretera que habría de sacar a ese lugar recoleto de su aislamiento. 
Estuvo acogido como huesped en la casa de los Orduña, habitada por la señora que le 
sirvió de modelo para el personaje de doña Trinidad Bermúdez; el recuerdo de este viaje 
volverá a parecer, además de en Años y leguas, en el último artículo publicado por Miró, 
“El turismo y la perdiz”, donde ofrece datos exactos».  
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xença, encara que tirant a la Marina Alta, seran les notes que formen Del 
vivir (1903):12 un recorregut de l’autor per Parcent, Orba, la vall de 
Laguar en la línia del reportatge literari.  

En Las cerezas del cementerio, 1910, hi ha un capítol, «La Cumbre-
ra», on descriu una excursió del protagonista, Félix, al cim d’Aitana, tot i 
que l’autor no empra aquest nom. El personatge mironià hi viu una 
experiència trasbalsadora que el narrador, un narrador autorial, ens 
descriu minuciosament. Els termes que empra Miró s’assemblen als que 
trobem en L’ambició d’Aleix; ens parla del «desierto de las cumbres», «la 
sensación de grandeza de las cumbres», «la soledad de las altitudes», 
«emoción de sus soledades», de l’«abrupta inmensidad de las montañas»; 
i d’una esdeveniment que coincideix amb un episodi de la novel·la del 
valencià: el protagonista sent un despertar passional. «El azul le penetra-
ba hasta en su alma, de posesión de mujer, de renovados ideales, de 
respirar, de vivir» (MIRÓ: 1969, 408). En un altre moment afirma que el 
massís l’encara amb «las crudezas de todas las pasiones» (MIRÓ: 1969, 
411).  

Aquest despertar sensual del personatge de Miró conflueix amb la 
força instintiva que s’activa en Aleix: «en la seua solitud i el seu silenci 
esdevenien un bell marc per amar-hi alguna d’aquelles dones reals que 
bullien en el meu magí com una fantasia» (VALOR: 1995, 8). El perso-
natge de Valor, en recórrer la muntanya, afua els sentits i va trobant 
elements que concorden amb un estat d’exaltació eròtica: «els fondals 
plens de vegetació luxuriant i bigarrada», comenta una vegada. I en un 
altre lloc ens fa partícips de com l’altitud desvela els instints primaris 
«sense la idealització que hi posa una civilització exquisida» (VALOR: 
1995, 114).  

Però l’obra més centrada en la comarca de la Marina i el seu pai-
satge, i destacadament d’Aitana, serà Años y leguas publicada el 1928. La 
gestació de l’obra de Miró és fruit del retorn a la comarca d’ençà del 
1920,13 ran de la malaltia d’una de les seus filles. Des de 1920 fins a 1928, 

�������������������������������������������������
12 Miguel Angel Lozano (2010, 45 i seg.) apunta com a data real de l’obra el 1905. 
13 Després de 1910, sembla que Miró havia perdut tot interés per la comarca i Aitana, 
segons testimonia Oscar Esplà. «Rememoraba, sí, a menudo —diu Esplà—, el valle de 



ÍTACA 

�58 

la família Miró estiueja a Polop, al mas de les Fonts, i fruit d’aquest nou 
retrobament amb la terra naixen les estampes que formarien el llibre. 
Primer van aparèixer com a articles en els diaris La Nación de Buenos 
Aires i Sol de Madrid. Després els 59 articles esdevingueren els 17 
capítols del llibre. Per a alguns estudiosos, escriptors i crítics —Azorín 
entre ells— es tracta del millor llibre de Miró. El conjunt d’estampes de 
l’alacantí ens presenta fonamentalment Polop, amb persones tan 
singulars com Gasparo Torralba, l’enterrador, la propietària del mas on 
ell viu, el vicari del poble i, sobretot, hi trobem una portentosa descripció 
de la rodalia: masos, caserius, pobles... També narra episodis de bandole-
risme i esmenta Mitjana, talment fa Valor en L’ambició d’Aleix amb 
Pinet. El llibre culmina amb la descripció, en el darrer capítol, de la 
pujada a la serra d’Aitana. Les sensacions són grandioses; per un costat, 
l’alter ego de l’escriptor, Sigüenza, sent reviure la idea del paradís; però per 
un altre, l’extraordinari de la visió connecta amb la pulsió de mort: l’eros i 
el thanatos comunicats:  
 

cuando Sigüenza, en el amanecer de Aitana, tuvo esa emoción de hombre edéni-
co, se produjo en su torno el aroma del árbol relacionado con las imágenes del 
Paraíso. Aitana no se parecía al Paraíso de la lámina III de don Francisco Ale-
many, ni al de sir Henry Rawlinson; pero, de haberlo recordado todo, se esen-
ciaba de tradiciones «adámicas» en un lugar tan desemejante del concepto clásico 
del Paraíso; y así, la sensación era más pura; tanto, que quedó poseído de un 
presentimiento de felicidad, y más hondo, el de su límite, el de la muerte, rodea-
do de la permanencia impasible de Aitana [...] Y recordó Sigüenza que la hija de 
Bonhom había plantado un árbol del Paraíso en su portal, y el árbol se secó.  

 
Aquesta sensació de tocar —d’aproximar-se— al paradís és també 

ben present a Aleix en molts moments dels seus passejos per Aitana 
(Valor, per cert, també l’anomena, com ho fa Miró, «la muntanya —o la 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Guadalest, bien explorado por él cuando su padre, ingeniero de caminos, trazaba aquella 
carretera. Llegó entonces hasta Parcent, en la umbría de Chortá. Allí hizo acopio de 
finas observaciones para su Del vivir». Després de viure uns anys a Barcelona, Miró es va 
instal·lar a Madrid. En un moment determinat, quan l’escriptor viu a Madrid, una filla 
es va fer malalta i per suggeriment d’Esplà torna a la comarca: «les conseguí, en Polop, 
una casa-masía en las afueras del pueblo, la misma que yo había ocupado antes de 
decidir mis veraneos más arriba, en la Sierra Aitana» (ESPLÀ: 1961, 226). 
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serra— mare»): «natura imaginada i tendra, temptadorament paradisíaca 
i bona per a l’esplai de l’home, o ferrenya i feréstega, però sempre 
sadollada de vida i de bellesa» (VALOR: 1995, 13).  

Caldria observar que tant en un autor con en l’altre, a través dels 
respectius personatges, la muntanya desperta una mena d’embriaguesa 
dionisíaca i apol·línia —que diria Nietzsche— alhora o a tandes. Com 
apareix en el darrer fragment esmentat, hi ha una constel·lació de la 
dolçor a l’aspresa, de la grandiositat serena a la inquietud.  

Joan Fuster, referint-se a Gabriel Miró, deixa caure algun qualifica-
tiu despectiu, parla del «merengue de Gabriel Miró», però afirma també, 
en un altre moment, que «Blasco Ibáñez, Azorín, Gabriel Miró, escrivint 
en castellà són “valencians”; no se li acut a ningú pensar que Miguel 
Hernández, per exemple ho fos» (FUSTER: 1976, 24). En efecte, 
l’element autòcton aflora en les obres de Gabriel Miró, i en Años y leguas 
potser arriba al seu punt paroxístic. No sols hi ha l’acostament de 
personatges i d’espai; hi ha també un residu lèxic que fa del llibre una 
raresa idiomàtica. Miró fa servir «llencas», «velludo», «paradal», «enfan-
gada», «olivera», «dacsa» [escriu dassa], «perniles», «tronada», «balda-
da», «rondalla», «pollastre», «fenestras», «pasturar», «escombra», 
«foscura»... Tot açò en les trenta primeres pàgines de llibre.  

Aquesta realitat, l’acostament físic, geogràfic de l’obra i també 
aquesta pluja lèxica específica degueren contribuir al fet que Enric Valor 
mamprengués una traducció durant els anys seixanta. En concret durant 
el 1967, segurament a la presó model de València, segons diu Emili 
Casanova en un dels quatre textos que precedeixen l’edició que l’Editorial 
Denes va publicar el 2004.14 Tot ens mena a pensar que la petjada 
mironiana comptava en la tasca novel·lística de Valor. Aitana n’era al 
fons, amb tot el vigor i tota la confabulació de regustos muntanyencs, de 
passions exaltades, de sensacions extraordinàries. Per bé que Valor siga 
un escriptor més propens al realisme —realisme botànic— i Miró un 
sensitiu desfermat que deriva envers l’evanescència. Algunes descripcions 
mironianes poden semblar limfàticament irreals, però són nodrides d’un 

�������������������������������������������������
14 Els pròlegs són de Gonzalo García-Aguayo, Frederic Barberà, Vicent Escrivà i Emili 
Casanova. 
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programa conscient de donar compte de la qualitat sensual de la matèria. 
Sigüenza estableix la diferència entre un excursionista i ell: «para mi la 
excursión no consiste en llegar, sinó en ir» (MIRÓ: 1969, 137).  

Entre Sigüenza, l’alter ego de Miró, i l’Aleix s’estableix una sinèrgia 
ben forta, atés que el personatge de Valor es defineix com «atret per 
[una] inesgotable fam de paisatge» (VALOR: 1995, 75). Què caracteritza 
Sigüenza, al llarg de la seua experiència, sinó una posició similar? Potser 
és la millor definició del personatge mironià, estar «posseït per una fam 
de paisatge»: una actitud que travessa tota l’obra de Miró, però que 
especialment és intensa en capítols com «El lugar hallado» —el lloc 
trobat— i el capítol darrer, «Imágenes de Aitana». Un paisatge que 
esdevé una projecció del subjecte que el contempla. «En seguida que 
vemos un jardín, un barco, una cumbre, un molino —escriu Miró— lo 
poblamos de nosotros mismos valiéndonos de delegaciones líricas» 
(MIRÓ: 1969, 157).  

I per acabar, un tret més: en la contemplació estètica, en la interac-
ció amb el paisatge, compta l’efecte del pas del temps. De fet, el títol de 
l’obra de Miró, Años y leguas, és l’expressió —cronotop, que diria Bat-
him—de l’espai i del temps. En el gaudi del paisatge, Sigüenza rememora 
el que ha estat l’encontre amb la terra coneguda per ell vint anys abans. El 
pas del temps —allò que Azorín postulava com a filosofia: «vivir es ver 
volver»— es materialitza en el personatge mironià amb un reencontre de 
llocs, amb les sensacions produïdes al caliu del temps que el deixa posseït 
de melangia, i el porta sovint a un pensament sobre la impermanència de 
les coses, de la vida. També en L’ambició d’Aleix, tot i que no té les 
dimensions que en l’obra de Miró, el personatge rememora la seua estada 
a Aitana durant la infantesa, en el moment en què hi torna per guarir-se. 
Aitana és també per a Aleix un solatge d’imatges, de records, una 
memòria sensitiva viva.  

   
8.  
A tall de conclusió, en la tria d’Aitana com a espai literari hi ha pogut 
actuar el conjunt d’aspectes que hem anat desglossant: 

a) La coneixença del paisatge (mot que conté el terme país) que te-
nia Enric Valor va donar pas a una sensibilitat que va anar desenvolupant 
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com a propietari de terres, com a caçador, com a lingüista, com a lector i 
com a escriptor.  

b) Cal destacar la tradició literària que ha fet d’algunes muntanyes 
llocs paisatgístics —en un procés d’artialització, en termes d’Alain 
Roger— des del Canigó al Montseny, o la serra de Tramuntana, a 
Mallorca. 

c) També convé recordar l’atractiu de la muntanya com a espai 
simbòlic, i el fet de formar part de llegendes ancestrals dels habitants. Cal 
comptar des de la peculiaritat i l’origen del nom, Aitana, fins a l’atracció 
física de les altures i les vistes, tot passant pels relats meravellosos o 
històrics (com són els relacionats amb els roders). 

d) Aitana apareix en L’ambició d’Aleix i en La idea de l’emigrant. 
En les dues obres és vertaderament protagonista la serra —un actant—, 
definida en termes grandiloqüents (colossalisme, grandiositat) i atributs 
paradisíacs, tot i que en La idea de l’emigrant també apareixen reflectides 
la duresa de la vida al camp i la mentalitat rònega dels llauradors.  

e) En la tria d’Aitana com a espai simbòlic, potser hem de tenir 
present que el massís muntanyós havia cridat l’atenció, al llarg del temps, 
de les elits alacantines, especialment durant la primera meitat de segle, 
quan músics, com Óscar Esplà (autor d’una Simfonia Aitana), pintors, 
escriptors, arquitectes, com Juan Vidal, hi acudeixen i fan les seues cases 
d’estiueig. Ho podem prendre con un indici del rol que Aitana i els seus 
voltants assolien en l’imaginari alacantí. I potser també valencià. 

f) Un punt de referència és, sens dubte, l’obra de Gabriel Miró, 
tant Las cerezas del cementerio, especialment el capítol de «La Cumbrera», 
com sobretot, Años y leguas. La traducció d’Enric Valor al català, el 1967, 
n’és la prova evident, d’un interés gens circumstancial. De les múltiples 
afinitats, potser la «fam de paisatge» d’Aleix, de L’ambició d’Aleix, no és 
una vivència aliena a la de Sigüenza, d’Años y leguas.  
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ENRIC VALOR, EL VALOR DE LES PARAULES. 
ESCRIPTOR DE L’ANY DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

Verònica Cantó Doménech 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 

 
ull començar aquest article expressant el meu sincer 
agraïment a la Universitat d’Alacant, en especial al seu 
Departament de Filologia Catalana, per l’organització del 
Simposi Valor que, a més de configurar un espai de recerca 

—com és inherent a la institució universitària—, va propiciar un 
acostament a la figura de Valor i a la seua contribució literària i lingüísti-
ca de la mà d’experts en l’obra valoriana, tots ells de primera fila.  

Aquell Simposi memorable i emblemàtic, que va tenir lloc del 4 a 
al 6 de novembre de 2011, també va esdevenir un homenatge excel·lent a 
tot un senyor escriptor. I em vaig sentir, per això, molt honorada per 
haver estat convidada a participar-hi en l’any, o millor dit en els dos anys 
llargs, en què confesse la meua afecció i vinculació al valorisme o al 
valorianisme —tant s’hi val. Uns mots que no figuren en cap dels 
diccionaris de referència de la nostra llengua, però en el cas que els 
haguérem de definir serien paraules amb un bon grapat d’accepcions, això 
sí, totes elles amb el denominador comú de l’admiració i el respecte a la 
tasca desenvolupada pel mestre Enric Valor.  

Sens dubte, el Simposi va ser la millor cloenda per a l’any valorià 
per excel·lència. I és que el 2011 ha estat un any ben intens, ha estat l’any 
de celebració, amb majúscules, del centenari del naixement del castallut 
més universal, Enric Valor i Vives, un personatge polièdric en la forma i 
polifacètic en el contingut. Un any en què ens hem aplegat institucions i 
entitats, amb voluntat ferma i explícita de col·laboració, per a expressar 
públicament l’admiració i el respecte a tot un homenot de les lletres 
valencianes. I també, cal dir-ho, per reconéixer la valuosa aportació de 
l’escriptor i lingüista Enric Valor a la recuperació de la nostra llengua i de 
la nostra cultura, des del triple vessant de rondallista, novel·lista i 
lingüista. Un llegat, el de Valor, que al meu parer solament s’entén des de 
la perspectiva de l’estima per la gent, i la passió per la terra i per l’idioma. 
Una estima que traspua en cadascun dels mots que ens salva de l’oblit; en 

V 
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un corpus de rondalles, que no sols ens ofereix excel·lentment literaturit-
zades, sinó que, a més, ens incorporen a un món meravellós i alhora 
proper. Unes històries farcides de personatges meravellosos i extraordi-
naris, amb una narració arreplegada de la tradició oral més genuïna i 
ancestral valenciana, adobada del bagatge cultural, lexicogràfic i lingüístic 
de l’escriptor. Una passió que es tradueix en una obra narrativa colpido-
ra; que es reflecteix en l’ingent esforç gramatical i lexicogràfic per 
dignificar la llengua pròpia; tot això amerat del compromís ferm amb el 
poble valencià que va manifestar al llarg de la seua trajectòria vital. 

Diu el professor Vicent Brotons (2010) que «Enric Valor va nài-
xer de les paraules i per a les paraules: amb l’ànsia lectora, amb la passió 
de contar, amb l’afany ordenador i normatiu, amb la voluntat 
d’inventariar el mots, explicar-nos-els, salvar-nos-els». I aquesta definició, 
que em sembla magnífica, esdevé un marc idoni no solament per al títol 
d’aquesta aportació —«Enric Valor, el valor de les paraules»—, sinó 
també per al lema amb què l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha 
homenatjat un dels escriptors valencians més rellevants del segle XX, amb 
una solidesa intel·lectual indiscutible. 

Parlar de Valor significa referir-nos a un escriptor que com a ron-
dallista va recopilar i literaturitzar un corpus de trenta-sis rondalles de 
gran valor folklòric i narratiu, que esdevenen la nostra memòria oral, 
col·lectiva, on va crear un món literari propi amb la triple finalitat de 
dotar-les de contingut valencià, de descriure els nostres paisatges, i de fer 
servir un llenguatge planer, popular, però correcte i de gran riquesa lèxica, 
amb la intenció de convertir-les en veritables peces literàries. Una 
producció rondallística que mitifica els nostres referents naturals i crea 
una geografia pròpia i fantàstica amb noms tan suggeridors com ara el 
Regne de la Terra Blanca o el Reialme de Bucària, i que ens dota, 
especialment als pobles meridionals valencians, d’una tradició oral 
ancestral i viva. 

Torne a citar l’amic Vicent Brotons quan, en la conferència que 
precedia la inauguració de l’exposició Enric Valor, el valor de les paraules 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el passat 23 de novembre del 
2010, a l’Aula Magna de la Universitat de València deia: 
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Les rondalles de Valor —recollides en els seus arguments mínims (o com bé de-
ia l’escriptor, «amb la pell i els ossos») en diversos pobles situats entre la Vall 
d’Albaida i l’Alacantí— foren fixades per escrit mitjançat un extraordinari exer-
cici d’elaboració narrativa, llenguatge genuí profundament arrelat alhora que in-
tencionadament culte i normatiu; descripcions i localitzacions ben definides i 
nacionalitzadores, i àmplia elaboració a cavall entre els sabers erudits i populars. 
Segurament com només Enric Valor ho hagués pogut fer. 
Les Rondalles Valencianes, en definitiva, són una fabulosa obra literària feta amb 
la sàvia i subtil arquitectura nascuda de la barreja entre materials nobles i mate-
rials humils. Foren concebudes per a lectors i lectores cultes, sòlidament lletrats. 
I en el darrer quart de segle, gràcies a la repatrimonialització col·lectiva promo-
guda especialment des de l’escola mitjançant adaptacions a totes les edats, conta-
contes, jornades d’animació lectora, festes, obres de teatre, adaptacions a les no-
ves tecnologies, etc. han retornat a alimentar l’imaginari col·lectiu del nostre po-
ble.  

 
I també és de remarcar el que diu el professor Joan Borja sobre la 

rondallística valoriana:  
 

Resulta indiscutible: Enric Valor s’ha erigit en un referent ineludible de 
l’etnopoètica valenciana. Tanmateix les trenta-sis Rondalles valencianes de Valor 
tenen un interés que va molt més enllà d’una pura fixació del patrimoni oral o el 
simple testimoni folklòric. Perquè l’escriptor de Castalla no és ni se sent un fol-
klorista [...] En Enric Valor l’interés de les rondalles se centra principalment en 
la potencialitat literària: com a matèria primera d’un projecte personal en què 
l’arquitectura argumental dels relats populars aporta un pretext (una base sugge-
ridora i consistent) per a fer progressar i desenvolupar l’instint narrador. I això, 
d’acord amb unes estratègies discursives que faran, de les Rondalles valencianes, 
una obra original sense equivalències fàcilment recognoscibles en la literatura eu-
ropea contemporània. [...] 
Comptat i debatut, Valor basteix en les Rondalles un personal discurs literari 
que, informat per l’oralitat, concilia la vivor de la conversa espontània, una rica 
paleta de colors dialectals i la contenció —l’ordre, la sistematicitat, el rigor; la 
disciplina, la correcció, la dignitat— de la llengua normativa que ell mateix va 
contribuir a fixar (BORJA: 2010, 48 i 58). 

 
Afortunadament per a tots nosaltres, Enric Valor, que posseïa una 

cultura oral sòlida, una memòria privilegiada i un domini excel·lent del 
llenguatge, va seguir el consell de Manuel Sanchis Guarner que li va 
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suggerir escriure les narracions orals que de menut escoltava a Castalla 
«per a trencar la mà, mentre passa el mal oratge». 

Continuem parlant d’Enric Valor, ara com a creador literari, com a 
novel·lista. I tots els investigadors coincideixen a destacar la seua 
important aportació a les nostres lletres sobretot, i especialment, pel que 
la seua obra literària suposa de recuperació històrica per als valencians. 

Diu Vicent Escrivà (2010, 96-97) que «la seua aportació a les nos-
tres lletres és, senzillament, impressionant a més d’imprescindible. Per a 
la societat valenciana actual Enric Valor es va constituir literalment, i 
sense cap mena d’exageracions, en tota la nostra tradició novel·lística. 
Sense la seua gran obra vessada en el Cicle de Cassana, els valencians 
actuals perdríem tot un segle XIX i, és clar, quatre dècades inicials del 
proppassat segle XX. [...] És per això que sempre situarem Enric Valor 
entre els grans fabuladors històrics com Víctor Català i Narcís Oller. I al 
costat dels seus quasi coetanis Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda». 
No cal cap comentari a unes paraules expressades amb tanta contundèn-
cia. 

Per la seua part, el professor Jordi Colomina i Castanyer (1999), 
en l’acte de la concessió del Doctor Honoris Causa per la Universitat 
d’Alacant el 5 de novembre del 1999, afirmava que «tota l’obra de Valor, 
narrador per vocació i gramàtic i lexicògraf per convicció cívica, per davall 
de la seua aparent diversitat, té un eix bàsic evidentíssim: el compromís 
amb el poble valencià a través de la paraula.» I destacava el fet que Enric 
Valor havia sabut crear un univers narratiu propi d’abast global, bastit 
sobre una riquesa lèxica, un tresor lèxic i fraseològic recuperat per Valor 
per als valencians de totes les generacions.  

Finalment, el professor Robert Fuster (1999) en l’acte de concessió 
del Doctorat Honoris Causa per part de la Universitat Politècnica de 
València, el 22 de desembre del 1999, es referia a l’obra literària d’Enric 
Valor com «l’única tradició viable i moderna que ens omple un buit de 
segles», i concloïa afirmant que «Enric Valor és el nostre millor no-
vel·lista. Si amb les seues rondalles ens ha recuperat definitivament la 
tradició popular, amb el Cicle de Cassana ha fixat la nostra memòria 
col·lectiva del passat més recent. És un profund coneixedor del nostre 
idioma valencià, que —convençut com està que el dels valencians és el 
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més bell català del món— s’ha entestat a no permetre’ns que el degradem, 
que el contaminem, que el perdem».  

També Enric Valor ha estat un estudiós de la nostra llengua, fo-
namentalment com a gramàtic i lexicògraf, i s’ha de dir que fruit de la 
seua passió per ensenyar, en obres com Millorem el llenguatge o La flexió 
verbal, ha sabut combinar el rigor i la precisió amb la claredat expositiva; 
ha estat un incansable servidor de la llengua; ha posat a l’abast dels 
valencians els seus coneixements lingüístics; i ha recuperat paraules i 
expressions del valencià popular elevant-les a categoria literària i inte-
grant-les en el conjunt del lèxic del nostre àmbit lingüístic. Això sí, cal 
entendre la seua preocupació per dominar la llengua com un pas 
necessari per a satisfer la seua gran passió: la creació literària. 

En la concessió del Doctor Honoris Causa per part de la 
Universitat Jaume I de Castelló, el 26 de febrer de 1999, el professor 
Vicent Salvador (1999) afirmava que «les virtuts més vistents de la 
reflexió lingüística de Valor són segurament, com en la seua pràctica de 
l’escriptura, la precisió i l’equilibri. L’afany de precisió el mena al matís, a 
la distinció subtil i aclaridora, a la netedat de perfils. El sentit de 
l’equilibri el fa conciliar la dimensió més unitària i disciplinadament 
normativa —fabriana, en última instància— amb un olfacte de caçador i 
excursionista, atent a les espècies més vives de la variació dialectal». I en 
la seua conclusió remarcava el fet que «sempre, al capdamunt de les 
reflexions gramaticals de Valor, hi trobarem una concepció funcional de 
la llengua en la societat, una il·lusió i un compromís, una teleologia 
realista del seu escorcoll filològic», i posa com a paradigma de totes 
aquestes virtuts l’obra Millorem el llenguatge.  

L’altra contribució valoriana a la lingüística és, sens dubte, La flexió 
verbal, un veritable bestseller, un dels llibres valencians més venuts i que 
més influència ha tingut en l’establiment i la consolidació de la llengua 
formal dels valencians. Un llibre, segons el professor Manuel Pérez 
Saldanya, útil, de maneig fàcil, amb una orientació pràctica i necessari en 
el moment en què es va publicar. Una obra amb l’objectiu d’establir les 
formes de referència aptes per a la llengua formal, limitar tant com fóra 
possible la variació formal; donar com a opcions úniques les variants del 
valencià general avalades per la llengua clàssica; i prioritzar les variants de 
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la llengua clàssica que es mantenien en els altres parlars, tot considerant 
com a secundàries (o no acceptant-les) les variants modernes no conver-
gents. 

Pel que fa a l’herència lexicogràfica, el professor Emili Casanova 
(2010, 168) afirma que «Enric Valor ha estat l’autor que ha posat en el 
centre de la llengua, que ha elevat a la llengua literària, les creacions 
lèxiques i fraseològiques més característiques dels valencians», i el 
defineix com una «mina lèxica sense fons». Algunes de les seues aporta-
cions lèxiques són vertaderes troballes: abrasit, arborcer, aüssar, borrelló, 
bracillada, brumerol, emponnar, esllavasar, espenjollar, fregitori, arropir, 
basquet, enforfoguir, estall, garsar, hedra, recialla, taboll, tendur...  

I finalitze l’apartat dedicat a la lingüística valoriana amb una cita 
del professor Josep Martines, publicada enguany en el suplement «Arte y 
Letras» del diari Información d’Alacant, on afirma que «Valor va percebre 
la necessitat d’un model estàndard comú per a tot el nostre domini 
lingüístic, fidel a la tradició clàssica i, alhora, respectuós amb les particu-
laritats de cada territori. Enric Valor va teixir un model que ha amerat el 
valencià contemporani. Tenim en l’obra valoriana sencera, la lingüística i 
la literària, una llengua alçada damunt els fonaments de la parla popular 
genuïna i la tradició dels grans clàssics». 

No comentaré ara i ací, per no allargar innecessàriament l’article, 
l’activitat d’Enric Valor com a principal divulgador de les Normes de 
Castelló a Alacant durant el període republicà; les seues col·laboracions 
periodístiques en la premsa valenciana mitjançant els seus escrits de caire 
polític i nacionalista, o a través dels cursos de llengua en diaris com ara 
Jornada o Levante. O la seua participació en el Grup Torre; la impartició 
de cursos de llengua en Lo Rat Penat impulsats per Carles Salvador; la 
seua participació en Gorg; i el seu treball com a corrector, traductor, i 
també autor de materials didàctics. En fi: una intensa, dilatada i prolífica 
tasca a favor de la difusió i la promoció de l’ús del valencià. 

Abans de cloure la intervenció —això sí—, em permetran que faça 
un recorregut per les principals iniciatives sobre les quals s’ha bastit 
l’homenatge que, al llarg d’aquest 2011, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua ha tributat a Enric Valor com a Escriptor de l’Any 2010. 
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En primer lloc, l’exposició Enric Valor. El valor de les paraules, que 
es va inaugurar el 23 de novembre del 2010, a la Sala Thesaurus de la 
Universitat de València, al carrer de la Nau, i on va romandre fins al 23 
de gener del 2011. Tot seguit es traslladà a Alacant, a la Sala 
d’Exposicions de la CAM on estigué des del 28 de gener fins al 27 de 
març del 2011. Aquesta exposició, de la qual vaig ser comissària junta-
ment amb Vicent Brotons Rico i Òscar Pérez Silvestre, s’estructurava al 
voltant de cinc itineraris (el valor personal, el valor rondallista, el valor 
novel·lista, el valor lingüista i el valor de valor) que ens permetien un 
recorregut per la vida i l’obra del mestre. Una exposició que en el conjunt 
de les dues seus va ser visitada per aproximadament 10.000 persones en 
total, amb especial atenció a les visites escolars i la impartició d’un taller 
didàctic narratiu, dirigit als alumnes de Secundària i Batxillerat.  

Amb l’objectiu de donar una major difusió a l’escriptor de Castalla 
i la seua obra, cal destacar que a partir d’aquesta exposició se’n va crear 
una altra en format transportable que ha recorregut un gran nombre de 
pobles de totes les comarques valencianes, ubicada en centres de cultura, 
biblioteques, centres educatius, etc., i acompanyada per l’obra de 
l’escriptor i la impartició d’una conferència a càrrec d’un expert. Aquesta 
exposició en format transportable ha traspassat les fronteres territorials 
valencianes i ha viatjat a Palma de Mallorca, Eivissa, Formentera i 
Tortosa, llocs on ha tingut una magnífica acollida. 

Per aportar algunes dades, he de dir-los que l’exposició itinerant ha 
visitat 109 poblacions, i s’hi han impartat un total de 74 conferències, 
amb la distribució territorial següent: a les comarques del nord, 11; a les 
comarques centrals, 59; i a les comarques del sud, 36. O bé aquestes 
altres, referides a l’adquisició de bibliografia d’Enric Valor o sobre Enric 
Valor. I és que la biblioteca de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha 
passat de tenir 27 obres valorianes a 175 entre els anys 2010 i 2011. 

Una altra de les iniciatives interessants és el que hem anomenat el 
projecte «Uns pobles de rondalla», amb l’objectiu de donar protagonisme 
a aquells municipis on es recolliren o bé que són protagonistes de les 
rondalles valorianes. He de dir que la resposta dels ajuntaments al quals 
se’ls va oferir participar en el projecte ha estat de col·laboració absoluta. 
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En el capítol de publicacions cal destacar el catàleg de l’exposició 
Enric Valor. El valor de les paraules, amb l’aportació intel·lectual de díhuit 
experts que en els seus estudis han actualitzat i aproximat el personatge i 
l’obra; i amb prop de cinquanta fitxes tècniques i bibliogràfiques redacta-
des per persones representants de diferents àmbits: ensenyants, traduc-
tors, correctors, mestres, escriptors, editoprs, periodistes, juristes... 

Igualment s’ha editat una unitat didàctica dirigida a alumnes 
d’Educació Secundària i Batxillerat; una auca i un còmic adreçat als més 
menuts; un documental sobre Valor en col·laboració amb Radiotelevisió 
Valenciana; i, finalment, l’obra titulada Enric Valor. Estudi i compromís 
per la llengua, un interessant estudi de Josep Daniel Climent dedicat a 
analitzar el conjunt d’activitats lingüístiques que va dur a terme l’escriptor 
de Castalla, a analitzar les seues obres publicades de caràcter gramatical i 
lexicogràfic, a revisar la seua aportació periodística i, finalment, a realitzar 
un exhaustiu recull bibliogràfic dels estudis, investigacions i articles 
divulgatius que s’han publicat sobre una de les figures cabdals de les 
lletres valencianes del segle XX. 

Així mateix s’ha preparat l’edició d’un CD que contindrà l’obra pe-
riodística d’Enric Valor, que es trobava dispersa en diferents hemerote-
ques i institucions: una eina dissenyada per facilitar la recerca de 
l’investigador que podrà navegar pels escrits periodístics valorians amb un 
clic, amb tot l’avantatge que això significa a l’hora de veure els posiciona-
ments de Valor respecte de conceptes culturals o lingüístics, o de 
qualsevol altra mena. 

Finalment cal destacar les diferents col·laboracions institucionals 
entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les universitats que van 
distingir el mestre Valor amb el títol de Doctor Honoris Causa. Unes 
col·laboracions amb uns resultats molt positius i satisfactoris quant a la 
difusió i projecció de l’escriptor en diferents àmbits. 

Així, amb la de les Illes Balears es va programar un cicle de confe-
rències i animacions lectores al llarg d’una setmana; amb la Universitat 
Politècnica de València s’ha col·laborat en l’Escola d’Estiu i en les 
Jornades de Sociolingüística d’Alcoi; amb la Universitat Jaume I s’ha 
celebrat el 20é aniversari de la universitat castellonenca amb l’exposició 
ampliada. La Universitat de València va acollir l’exposició de gran 
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format; i, per últim, amb la Universitat d’Alacant s’ha col·laborat en la 
Universitat d’Estiu Rafael Altamira, en el projecte «Paisatges de Valor»; 
en la Biblioteca d’Autor de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives; i en el 
Simposi Valor, que ha proposat una aproximació a l’autor des de 
diferents perspectives.  

En definitiva, i tal com hem pogut esbrinar, el senyor Valor va en-
trar un dia en la nostra vida per quedar-se, i així ha estat. I ens ha deixat 
un llegat cultural i lingüístic impressionant, una herència impagable, que 
és mereixedora del nostre respecte i la nostra admiració, i que ens 
compromet amb el mestre Valor, a qui hauríem de prendre com a model, 
com a referent, per a esdevindre deixebles del seu mestratge i del seu 
exemple generós i cívic, a fi de contribuir, com ell, a dignificar el nostre 
patrimoni lingüístic i cultural.  

Gaudir de la seua obra, fer-ne partícips les generacions futures, 
amerar-se dels seus coneixements, és sens dubte un bon inici. 

A tall de conclusió, i en paraules del mestre Enric Valor, «L’amor a 
la llengua primer, després l’amor a la narrativa. Tot això junt m’havia 
d’obligar a estudiar per a poder escriure bé i que la llengua sobrevisqués i 
no es perdés cap mot. Jo necessitava estudiar català per a continuar sent 
tan valencià com sóc i per a poder desenvolupar la meua professió o 
millor la meua passió vital. I tant de treballar m’ha donat satisfaccions. 
Des d’aqueix punt de vista em moriré tranquil. Quant dec als meus pares 
en la qüestió lingüística! I a Castalla! La nacionalitat és la llengua: això ho 
he mamat al meu poble». 
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ENRIC VALOR, ESTUDI I COMPROMÍS PER LA LLENGUA 
Josep Daniel Climent 

Universitat Oberta de Catalunya 
 

0. INTRODUCCIÓ 
nric Valor i Vives ha sigut sens dubte una de les personalitats 
valencianes més significatives en l’estudi i la difusió del 
valencià al llarg del segle XX, juntament amb uns altres 
estudiosos com Manuel Sanchis Guarner, Carles Salvador i 

Gimeno, Josep Giner i Marco o Francesc Ferrer i Pastor. Durant el 
període republicà treballà per divulgar les Normes de Castelló a Alacant 
a través del setmanari El Tio Cuc i publicà nombrosos articles en la 
premsa valencianista defenent la conveniència de parlar i escriure 
correctament el valencià; durant la dictadura franquista fou professor 
dels cursos de llengua de Lo Rat Penat des del 1949 i publicà desenes 
d’articles sobre correcció lingüística en els periòdics Levante i Jornada. A 
més a més, és artífex d’un conjunt ben significatiu d’obres gramaticals per 
a l’aprenentatge del valencià, així com de diverses obres lexicogràfiques, 
fonamentals per a la conservació del vocabulari propi dels valencians, en 
la línia d’enriquir l’aportació valenciana al conjunt de la llengua catalana, i 
és autor d’una importantíssima i sòlida obra literària, amb novel·les tan 
valuoses com les que integren el Cicle de Cassana. En definitiva, Enric 
Valor va dur a terme al llarg de la seua vida una importantíssima tasca a 
favor de la divulgació del valencià, conscient com era que sols amb la 
conservació de la llengua pròpia els valencians ens podríem mantenir 
lleials a la nostra personalitat com a poble, atés l’alt valor identitari que el 
seu ús porta implícit. 

L’objectiu d’aquestes pàgines és oferir una panoràmica el més com-
pleta possible d’Enric Valor des d’aquestes dues vessants: per una part, 
com a estudiós de la llengua i, per una altra, com a persona compromesa 
amb el seu poble. Senzillament perquè Valor estudia i difon el valencià 
no com una mera activitat intel·lectual i erudita, sinó pel seu compromís 
amb la societat en què viu i pel seus desitjos de veure-la avançar en la línia 
dels seus ideals. Però, a més a més, un altre dels nostres propòsits és el de 
mostrar la convicció i la fortalesa dels seus ideals, la tenacitat esmerçada 

E 

Ítaca. Revista de Filologia ISSN 2172-5500 



ÍTACA 

�74 

en la seua defensa i la constància de les seues actuacions en les situacions 
més adverses, que no foren escasses, aspectes que ben mereixen ser 
valorats actualment perquè també constitueixen un exemple i model de 
conducta cívica (CLIMENT: 2011a). 

D’entrada cal constatar que des de ben jove Enric Valor fou ben 
conscient de la rellevància política que per als valencians tenia la llengua 
pròpia en el procés de construcció nacional. De fet, el 1935 ja afirmava 
que la llengua «és l’expressió màxima de la nació mateixa», i per això des 
de la premsa valenciana feia una crida demanant que «treballem, doncs, 
per la llengua pròpia si volem enlairar la nostra pàtria». Ara bé, Enric 
Valor sempre va tenir ben clar que no únicament es tractava d’emprar el 
valencià, també s’havia de fer servir correctament. A tall d’exemple, 
fixem-nos quina era la concepció de la llengua que tenia Enric Valor en 
els anys trenta a través dels articles apareguts en diverses publicacions. En 
un dels més primerencs, publicat a Alacant, «Per l’idioma valencià» (El 
Tio Cuc, 556, 30 de desembre del 1933), el jove castallut afirma que «el 
parlar mal no té cap justificació […] Devem, puix, ensenyar-nos, tots els 
valencians, el valencià perfecte, única forma de remarcar la nostra 
personalitat històrica i ètnica i de que ens consideren com un poble ben 
organisat». 

Mesos després, Valor publica un dels textos que millor defineixen 
el que considerava que havien de ser els elements essencials i els deures 
inexcusables de tot bon valencià. Es tracta de l’article «Patriotisme 
valencià», aparegut també en El Tio Cuc (562, 10 de febrer del 1934), on 
manifestava que: 

 
Ésser ciutadà valencià és lo següent: sentir-se satisfet d’ésser valencià; tindre de-
sitjos de què la nostra Pàtria Valenciana siga lliure i ama dels seus destins com 
ho són o deuen d’ésser-ho totes les Pàtries del món; conéixer la nostra cultura, 
parlar amb propietat i puresa la nostra llengua; procurar l’enaltiment baix tots 
els conceptes del nostre nom gloriós de valencians; amar per damunt de tot la 
nostra Pàtria, València, i estimar totes les altres i respectar-les per a què ens es-
timen i ens respecten... 
 
Finalment, i ja des de València, Enric Valor publica un dels articles 

més significatius i on més clarament apareix exposat el seu pensament 
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polític referit a la llengua, «La importància de l’idioma» (El País Valencià, 
11, 27 de juliol de 1935). En aquest text, Valor farà veure als lectors que 
referir-se a la llengua d’un poble és al·ludir a un dels aspectes més íntims 
de la seua personalitat i del seu esperit, i per això la gran importància que 
tots els pobles li atorguen. El primer que constatarà Valor és que la 
qüestió idiomàtica és «quelcom de fonamental, com el sòlid granit on es 
basteix tota doctrina de recobrament nacional». I si l’idioma és una 
qüestió important per als nacionalistes d’arreu del món, també ho és per 
a qualsevol poble colonitzador en el seu afany d’atacar la cultura del poble 
colonitzat; és per això que constata que el conqueridor sempre «ha 
procurat per tots els mitjans que li han estat possibles la implantació i 
glorificació del seu propi idioma en les terres dominades, i ha llençat a un 
recó la llengua natural del país». Per aquest mateix motiu, l’idioma 
esdevindrà un element fonamental en la recuperació de la consciència 
col·lectiva d’un poble, i en conseqüència, un dels aspectes més importants 
en les reivindicacions nacionalistes: 

 
És que la llengua d’un poble és la plasmació en idees fetes, en expressions tra-
ductibles o intraductibles, però mai igualades, de la seua espiritualitat; d’allò seu 
més íntim i peculiar; del seu sentit col·lectiu de les coses i de la vida, de la civilit-
zació i de la cultura; de tot allò, en fi, que vincula els individus en un organisme 
superior que anomenem societat o nació. El fet nacional, podem considerar-lo 
com el resultat d’eixa consciència col·lectiva, d’eixa manera comuna de pensar 
d’un poble […] Treballem, doncs, per la llengua pròpia si volem enlairar la nos-
tra pàtria. 
 
Dins d’aquesta concepció nacional és com hem d’entendre la im-

portància que Enric Valor concedí des de sempre al seu idioma, a la seua 
difusió i al seu ensenyament, i és per això que durant setanta anys, 
pràcticament tota la vida, dedicà grans esforços a aquesta tasca, en el que 
suposarà el gran compromís d’Enric Valor amb la seua terra i la seua 
gent. 

 
1. COMPROMÍS PER LA LLENGUA I PEL PAÍS 

Aquest compromís d’Enric Valor per la llengua i pel país el man-
tingué ben ferm al llarg de la seua vida, des de les primeres activitats 
valencianistes dutes a terme a Alacant fins a les darreres iniciatives al final 
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de la seua vida, amb quasi noranta anys, tal com podem comprovar amb 
aquest esquemàtic repàs per les més significatives actuacions. 

 
1.1 ELS CURSOS DE LLENGUA EN EL SETMANARI EL TIO CUC 

D’ALACANT  
Amb tan sols 22 anys, Enric Valor inicia les col·laboracions perio-

dístiques en la premsa d’Alacant, concretament al setmanari satíric El Tio 
Cuc, amb una doble intencionalitat; per una part, per difondre les seues 
idees politicolingüístiques a través d’articles de reflexió i divulgació 
nacional, i per una altra, per alfabetitzar els alacantins en la pròpia 
llengua. Es tractava d’incitar els habitants de les comarques valencianes 
del sud a recuperar la seua dignitat com a poble davant la força assimila-
dora de la llengua i la cultura castellana, i de recobrar la consciència de 
pertànyer a una comunitat nacional més extensa, la valenciana. Dins 
d’aquest objectiu, la reivindicació de l’ús normal del valencià era una 
premissa bàsica en el seu ideari de construcció nacional, i és per aquest 
motiu que calia començar per l’aspecte més elemental, l’ensenyament de 
la llengua pròpia a tots els valencians, per a la qual cosa s’havia d’emprar 
qualsevol mitjà, atés que el seu aprenentatge estava totalment proscrit del 
sistema educatiu del moment. 

L’actuació d’Enric Valor no fou en absolut aïllada; de fet, segueix el 
camí encetat per altres valencianistes que per a ell constituïren durant 
molts anys un autèntic far i un exemple a seguir. Durant la II República 
s’inicià una certa tradició d’utilització de la premsa escrita com a instru-
ment per a ensenyar la seua llengua als valencians i valencianes. Després 
de l’aprovació de les Normes de Castelló el 1932 calia ensenyar la nova 
normativa a les persones interessades, tasca que dugueren a terme 
estudiosos com Carles Salvador, que publicà un curs d’ortografia i un de 
morfologia en el setmanari El Camí; Josep Giner, que va publicar 
nombroses notes lingüístiques en els setmanaris Acció, El Camí o Timó; 
Daniel Tossal, pseudònim de Francesc Caballero Muñoz, que elaborava 
la secció lexicogràfica «Parlem bé» d’El Camí; o Valor mateix, que 
s’encarregava de la secció «Idioma valencià» en el setmanari El Tio Cuc 
d’Alacant (CLIMENT: 2007). 
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Aquesta iniciativa d’ensenyar la llengua des de la premsa posa de 
manifest la situació d’anormalitat en la qual hem estat instal·lats els 
valencians al llarg de la major part del segle XX pel que fa a la qüestió de 
l’ensenyament del valencià. Havia de ser la societat civil, la iniciativa d’un 
grapat de persones i d’entitats privades, la que s’havia d’encarregar d’una 
funció tan bàsica com era instruir els valencians en la llengua parlada 
majoritàriament en la nostra societat, i és per això que els sectors 
valencianistes es veieren en la necessitat d’emprar els mitjans que tenien al 
seu abast, la premsa escrita. Una mostra, en tot cas, de com els valencians 
hem sabut superar, de manera ben enginyosa, els entrebancs que des del 
poder s’han posat al llarg de molts anys a un dret bàsic i fonamental dels 
nostres ciutadans, l’ús de la llengua pròpia i la necessitat de transmetre-la 
a les noves generacions com un element essencial de la nostra supervivèn-
cia com a poble. 

Inicialment, Enric Valor no féu sinó seguir els passos de Carles 
Salvador, sobretot quan va publicar unes lliçons de llengua al setmanari 
El Tio Cuc amb el títol d’«Idioma valencià», una adaptació a la realitat de 
la ciutat d’Alacant del «Curs d’Ortografia Valenciana» publicat pel 
mestre benassalenc en el setmanari El Camí de València, des de març fins 
a setembre de 1933. 

Posteriorment, s’inicià el «Curs d’ortografia valenciana per corres-
pondència», de Carles Salvador, on Enric Valor s’encarregava de la 
correcció dels exercicis. Aquest primer curs estava promogut per 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana, entitat de la qual 
Enric Valor era delegat a Alacant, i l’hem de situar en la iniciativa de 
divulgar arreu del País Valencià les Normes de Castelló. El curs s’inicià 
en el número 580 (30 de juny de 1934) d’El Tio Cuc, i es publicaren un 
total de set lliçons, fins al número 590 (15 de setembre de 1934) en què 
aparegué una nota en el setmanari on s’informava sobre la seua suspensió 
«per haver canviat de residència nostre col·laborador N’Enric Valor i 
Vives, delegat de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana». 
La idea era que algú altre se’n fera càrrec, però dissortadament el curs per 
correspondència ja no es va reprendre.  
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1.2 L’AGRUPACIÓ REGIONALISTA ALACANTINA 
A banda dels cursos de llengua i la participació en El Tio Cuc, En-

ric Valor també demostrà a bastament el seu compromís cívic amb la 
fundació de l’Agrupació Regionalista Alacantina, al setembre de 1933, 
con una entitat apolítica i de caràcter republicà, que es convertí en la 
primera associació valencianista nascuda a les comarques del sud del País 
Valencià. Presidida per Àngel Pascual i Devesa, Enric Valor actuà com a 
secretari de l’associació que tenia entre els seus objectius treballar per 
l’autonomia del País Valencià, així com dur endavant una «croada per 
l’exaltació de l’amor al País Valencià, pàtria nostra, i a la nostra llengua, 
verb sagrat que ens dóna el nom gloriós de valencians» (El Luchador, 26 
de maig de 1934). 

Cal assenyalar que gràcies a aquesta entitat se celebraren a Alacant 
al mes de juliol de 1934 els actes de clausura de la III Setmana Cultural 
Valenciana, amb els quals s’establiren sòlids contactes polítics i culturals 
entre els sectors valencianistes de la capital valenciana i els de les comar-
ques del sud del País València. A més a més, aquesta celebració tingué 
una especial significació per a Enric Valor, atés que conegué personal-
ment destacats estudiosos de la llengua com Carles Salvador o Manuel 
Sanchis Guarner (CLIMENT: 2012a, 111-134). 

 
1.3 LES ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES I CULTURALS A VALÈNCIA  

Al setembre de 1934 Enric Valor s’instal·la prop de València i 
immediatament reprengué els contactes amb els seus companys valencia-
nistes. Dissortadament tenim escasses referències sobre les activitats 
culturals i lingüístiques que dugué a terme durant l’any 1935 i part del 
1936, fins a l’esclat de la Guerra Civil. No obstant això, tenim constància 
de la seua col·laboració amb l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Valenciana, l’Agrupació Valencianista Escolar i les principals publicaci-
ons valencianistes de l’època, El Camí, El País Valencià i La República de 
les Lletres (CLIMENT: 2012b). 

En El Camí publicà narracions com «Records d’hivern» o 
«L’experiment de Strolowikchz», i cròniques «Des d’Alacant», on oferia 
notícies de les activitats valencianistes dutes a terme a la capital alacanti-
na, i fins i tot articles de contingut polític com «La marxa dels pobles», 
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on propugna l’extensió del valencianisme des del nucli on més arrelat es 
trobava en aquell moment, la ciutat de València, a la totalitat dels pobles 
del País Valencià. 

En El País Valencià, «Periòdic d’esquerra valencianista», Valor pu-
blicà quatre articles d’alt contingut polític en els quals fixava la seua 
posició sobre aspectes bàsics del seu pensament nacionalista, com eren 
l’articulació del territori valencià al si de l’Estat espanyol, la política 
centralista exercida per Madrid i la qüestió de la llengua en la configura-
ció nacional.  

Finalment, en La República de les Lletres, la participació d’Enric 
Valor tingué un caràcter literari; de fet, la totalitat dels seus escrits foren 
publicats en la secció de crítica literària que portava per títol «Paradisos 
de paper» i es circumscriuen únicament a tres dels huit números 
apareguts de la revista, des del juliol de 1934 fins al juny de 1936. 

Per altra banda, i pel que fa a les activitats lingüístiques d’Enric 
Valor durant aquest període, hem d’assenyalar que el 1935 va col·laborar 
amb l’Agrupació Valencianista Escolar que organitzà el II Curs de la 
Universitat Popular Valencianista. El curs assignat a Enric Valor 
s’anunciava com a «Curset d’Ortografia», i s’impartia al local del Centro 
de Cultura Valenciana, a la Llotja de València, els dimarts, els dijous i els 
dissabtes de vesprada. Es va cloure el dissabte 9 de novembre del 1935. 
De fet, aquest fou el primer curs presencial impartit per Enric Valor, 
precedent dels que farà en Lo Rat Penat a partir del 1949. En tot cas, que 
els organitzadors de la Universitat Popular li confiaren aquesta tasca és 
una mostra de la total integració del jove castallut entre els sectors 
valencianistes de la ciutat de València, on vivia des de feia un any escàs, i 
del seu interés per l’estudi del valencià, alhora que ens fa pensar en 
l’especial capacitat que tenia Enric Valor per a l’estudi de les llengües. 

 
1.4 LES ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES POSTERIORS A LA GUERRA CIVIL 

Amb posterioritat a la Guerra Civil, Enric Valor mantingué ferm 
el seu compromís per la llengua i pel país, tot i el radical canvi de les 
circumstàncies sociopolítiques. La nova situació de persecució de les 
llengües diferents del castellà per part del règim totalitari de Franco va 
comportar l’inici d’una etapa caracteritzada pel manteniment d’uns 
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plantejaments mínims, sobretot en relació amb la llengua i el seu ús. El 
que primer calia fer era reorganitzar-se de la manera més discreta 
possible, la qual cosa comportava no pocs riscos, almenys durant els 
moments més durs de la repressió postbèl·lica.  

Enfront d’aquest clima de cauteles i inquietuds, la primera reacció 
de gran part dels valencianistes compromesos amb la llengua i la cultura 
dels valencians va ser la d’intentar passar desapercebuts i, dins de les 
possibilitats de cadascú, anar reprenent els contactes amb els antics 
companys. En aquest sentit, Enric Valor reconeix que durant aquests 
anys «com que no podíem fer cap activitat pública, ens vam dedicar a 
estudiar» (BELTRAN: 1983, 35). Reorganitzar la seua vida, el seu treball, 
les seues amistats, en definitiva, tornar a començar després d’un esgarri-
fós parèntesi, tot i haver de patir encara les enormes limitacions producte 
de la nova època de temor, recels i desconfiança que ara s’encetava. 

No obstant això, Enric Valor i molts altres valencianistes que 
aconseguiren deslliurar-se de les sospites i fins i tot de les persecucions 
del règim franquista, com ara Nicolau Primitiu Gómez, Carles Salvador, 
Enric Soler i Godes o Josep Giner i Marco, ben prompte reiniciarien les 
seues activitats més o menys permeses. Com a mostra de l’esperit de 
resistència d’aquells valencianistes, i del deler i la perseverança que movia 
les seues accions a favor de la recuperació del valencià, observem que en 
una carta que Enric Valor va enviar a Carles Salvador el 23 de gener del 
1947, detalla els plans de treball que, juntament amb Josep Giner, havien 
traçat, i afirma que està «treballant ja en el diccionari castellà-valencià, 
segons quedàrem amb Josep Giner aquella tarda ja llunyana de passeig 
per la ciutat, i immediatament ho arremate començaré el treball del 
diccionari general de la llengua valenciana, segons també vam convenir». 
A més a més, en la mateixa carta feia referència a la traducció al valencià 
de l’obra de Gabriel Miró, Anys i llegües, la qual no es va poder publicar 
fins al 2004. 

Durant tot aquest període, Enric Valor participà en nombroses ac-
tivitats relacionades amb l’estudi i la difusió de la llengua. A tall 
d’exemple assenyalem que el 1951 es constituí a València el Secretariat 
del Diccionari català-valencià-balear, format per Josep Cano Marqués, 
Joan Baptista Carles Llemosí, Leopold Martínez Vidal i Enric Valor 
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(FERRÉ: 2000, 98). Una de les iniciatives que van portar a terme fou 
l’organització de l’Exposició sobre el Diccionari, que s’inaugurà amb gran 
solemnitat el 12 de desembre del 1951, presidida per l’alcalde Baltasar 
Rull Villar, i que comptà amb la presència de nombroses autoritats i 
representants valencianistes com Manuel González Martí, Joan Fuster, 
Enric Valor, Julià San Valero o Nicolau Primitiu Gómez. Valor, tot i 
que fou un dels membres fundadors del Secretariat, ben aviat hagué 
d’abandonar el càrrec i fou substituït per Emili Beüt i Belenguer. No 
obstant això, Valor encara col·laborà en la part literària del Calendari 
valencià del 1953. 

Anys més tard, el 1959, Enric Valor impartí un curs de valencià a 
la Universitat de València, dins de les activitats organitzades per l’Aula 
Ausiàs March, impulsada pel mallorquí Miquel Dolç. Posteriorment, 
també va formar part, des de la seua creació el 12 de novembre del 1973, 
de la Comissió Litúrgica de la Província Eclesiàstica Valentina, Secció 
per als Textos Litúrgics en Llengua Vernacla, que tenia com a objectiu 
elaborar els textos litúrgics que s’havien d’emprar en les diòcesis valencia-
nes. Aquesta comissió estava constituïda per les autoritats eclesiàstiques 
corresponents i per escriptors i gramàtics valencians de prestigi, com eren 
Manuel Sanchis Guarner, Avel·lí Flors, Lluís Alcón Edo, Miquel Adlert, 
Pere Riutort, Francesc Ferrer Pastor, Xavier Casp, Vicent Sorribes i 
Enric Valor. 

Altrament, l’escriptor i gramàtic castallut mantingué durant 
l’època de postguerra, el franquisme i el període democràtic uns clars 
posicionaments polítics. Òbviament, Enric Valor no podia oblidar el seu 
passat durant la II República com a militant anarquista en la CNT ni en 
el Partit Comunista, i tampoc, per descomptat, els seus sentiments 
nacionalistes canalitzats a través dels contactes amb entitats valencianis-
tes com l’Agrupació Regionalista Alacantina o el Centre d’Actuació 
Valencianista. El període de la guerra del 36 i la posterior repressió 
degueren influir decisivament en la manifestació dels sentiments polítics 
de Valor. De fet, Joan Fuster (1993, 70) informa Vicenç Riera Llorca 
que «Valor procedeix també del sector d’esquerra del valencianisme 
(almenys així ho tinc entès), encara que la revolució —diguem-ne 
revolució— li ha atenuat un poc el fervor del partit, com a molts altres 
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republicans de la zona republicana». Serà a partir de la recuperació de les 
llibertats democràtiques que Valor tornarà a afiliar-se a un partit polític, 
la Unitat del Poble Valencià, i fins i tot el 1995 ocupà la presidència del 
Bloc de Progrés Jaume I, des d’on féu una crida a participar en «Una 
manifestació històrica per als valencians», el 6 de maig del 1995, la qual 
cosa el condemnà a la marginació des de les administracions afins al 
partit governant; posteriorment, el 9 d’octubre del 1996, amb 85 anys, 
encara impulsà la campanya «Pel reconeixement legal de la unitat de la 
llengua». 

Al capdavall, però, Enric Valor va dur a terme una important tasca 
cultural i lingüística en l’època posterior a la Guerra Civil. En aquest 
sentit, Francesc Pérez Moragón (1997, 76) ha assenyalat que les seues 
activitats i iniciatives anaven en tres direccions: «la replega i la publicació 
de rondalles populars, la consolidació de la seua obra narrativa com a 
novel·lista i l’estudi de la gramàtica catalana —amb especial atenció a les 
varietats valencianes i a determinats problemes del llenguatge». Per la 
nostra part, ara ens ocuparem d’aquest darrer aspecte fent un repàs per 
les principals activitats dutes a terme per Enric Valor en l’àmbit lingüís-
tic, concretament els cursos de llengua tant presencials com en la premsa. 

 
1.5 CURSOS DE LLENGUA DE LO RAT PENAT 

Si bé a l’inici de la postguerra Lo Rat Penat fou ocupat per perso-
natges totalment col·laboracionistes amb el règim de Franco, a partir de 
1948 les coses començaren a canviar amb l’entrada com a president de 
Manuel González Martí, el 12 de desembre de 1948; aquell mateix mes 
es constituïa la Secció de Llengua i Literatura, concretament el 30 de 
desembre de 1948, amb la presidència de Carles Salvador. Al mestre 
valencianista l’acompanyaven inicialment Enric Soler i Godes, vicepresi-
dent, Josep Mascarell, secretari, i Enric Valor i Josep Giner, vocals.  

A partir d’aquests canvis, es va iniciar una de les millors etapes de 
Lo Rat Penat, un augment de les activitats de la societat i un important 
increment en el nombre de socis, i això fou gràcies, en gran part, als nous 
integrants de l’entitat, que van saber aprofitar l’escletxa que se’ls obria per 
a portar endavant iniciatives de recuperació cultural i lingüística inimagi-
nables fins al moment. Així, van organitzar vetlades teatrals, visites, 
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xocolatades d’homenatge, concursos i altres activitats que comptaven 
amb una nombrosa participació dels socis i de la societat en general 
(CLIMENT: 2010). 

Ara bé, la iniciativa més interessant, que va servir per a aglutinar 
un ampli ventall de valencianistes, fou sens dubte l’organització dels 
cursos de llengua. Efectivament, en Las Provincias de l’1 de febrer del 
1949 es feia públic l’inici d’un curs de gramàtica valenciana que tenia com 
a professor Enric Valor, i el dia 12 s’anunciava que aquest començaria el 
15 de febrer i s’impartiria els dimarts i els dijous de vesprada.  

En aquestes classes s’utilitzava l’Ortografia valenciana (1934) de 
Carles Salvador, de la qual «Josep Giner trobà encara 200 exemplars en 
la llibreria de Plácido Cervera» (SIMBOR: 1983, 64). Aquest curset, en el 
qual participaven 24 alumnes, va continuar fins al 22 de març, que va 
concloure l’apartat de fonètica i ortografia. Els responsables del curset 
foren Enric Valor i Josep Giner, segons confirmem amb la carta que 
Carles Salvador envià al president de l’Institut d’Estudis Catalans a finals 
d’abril del 1949, on li comunica que «Aquests dos senyors darrers són els 
encarregats del present curset que ha tingut gran èxit, principalment 
entre impressors, linotipistes i correctors d’impremta als quals ha estat 
dedicat». 

Enric Valor fou, per tant, el primer professor dels cursos de Lo 
Rat Penat, però a causa d’unes discrepàncies amb Carles Salvador va 
presentar la dimissió i no va acabar el curs, del qual s’encarregà Josep 
Giner. Posteriorment s’hi reintegrà una vegada superats els malentesos 
amb Carles Salvador. De fet, durant els cursos 1953-1954 i 1954-1955 
figura una altra vegada en la relació de professors juntament amb Ismael 
Rosselló, Pere Queralt, Vicent Martí i Minyana, Frederic Moscardó, 
Tomàs Sánchez Pastor i Vicent Ferris Garcia (SALVADOR: 1954, 6). 
Ara bé, el mateix 1955 Valor presentà una altra vegada la dimissió, en 
aquesta ocasió per manifestar la seua disconformitat amb la publicació de 
l’opuscle Els valencians pre-romans, de Doménec Fletcher i Valls, que 
defenia la teoria que el valencià procedia de la llengua dels ibers, hipòtesi 
que Nicolau Primitiu Gómez havia mantingut des del 1925, tot i que 
reconeixent la unitat de la llengua parlada per catalans i valencians 
(CORTÉS: 2006, 75-76). 
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Anys més tard, Enric Valor es tornà a reintegrar als cursos de llen-
gua de Lo Rat Penat, ara a instàncies de Nicolau Primitiu que el nomenà, 
a principis de 1959, president de la Secció de Filologia, tot i que tan sols 
ocupà el càrrec uns mesos, fins a finals d’any, que va presentar la dimissió 
al·legant que no podia dedicar el temps necessari a aquesta tasca, i va 
proposar Josep Giner com a substitut. 

En definitiva, gràcies a l’entrada del grup valencianista encapçalat 
per Carles Salvador a Lo Rat Penat, es va posar en marxa des de la 
societat ratpenatista un ambiciós projecte a favor de la llengua que, 
d’alguna manera, connectava de forma directa amb les accions portades a 
terme en els anys anteriors a la Guerra Civil, i que fins als anys setanta va 
suposar una de les activitats més rellevants del moviment valencianista. 

En el cas concret d’Enric Valor, hem de dir que tot i que l’escriptor 
castallut s’implicà intensament en diverses ocasions en l’organització dels 
cursos, aquesta tasca mai fou per a ell una de les seues prioritats. De fet, 
segons reconeixerà posteriorment, «allò del Rat va ser un episodi de la 
meua vida, però no massa transcendental; per això dec haver-ne oblidat 
tantes coses» (SERRANO: 1995, 103). Segurament, el seu compromís 
amb els responsables del grup Torre, Miquel Adlert i Xavier Casp, li 
impedí una major implicació en els cursos de llengua de Lo Rat Penat. 

 
1.6 ELS CURSOS DE LLENGUA EN LA PREMSA VALENCIANA DURANT EL 

FRANQUISME (1960-1965) 
Després d’anys de silenci forçat a causa de la llarga postguerra, En-

ric Valor tornarà a participar en la premsa valenciana durant la dècada 
dels 60. L’ocasió es presentà de la mà de Francesc Soriano Bueso, que 
ocupava el càrrec d’administrador dels periòdics del Movimento Nacio-
nal a València, que integrava els mitjans de comunicació que estaven en 
mans de l’aparell estatal, el Levante i Jornada. 

Enric Valor conegué Soriano abans de la guerra, però la seua rela-
ció s’enfortí durant la postguerra a través del germà de l’escriptor 
castallut, Josep, que exercia de secretari particular de l’administrador del 
Levante. Gràcies a aquest tracte i a l’afinitat amb el seu pensament 
valencianista, Valor inicià el 13 de maig de 1960 la publicació d’unes 
notes breus sobre llengua en el suplement Valencia del periòdic Levante 
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que duien per títol «Cuestiones lexicográficas valencianas». Posterior-
ment, però ara en el periòdic vespertí Jornada, Enric Valor inicià l’1 de 
novembre de 1961 una secció amb el títol «Parlem bé», que posterior-
ment tingué continuïtat amb altres sèries d’articles (CLIMENT: 2011b, 
143-155). 

Els cursos de llengua en el periòdic Jornada els hem de veure com 
una mostra més del compromís d’Enric Valor amb la llengua de tots els 
valencians. De fet, la seua actuació es donà en un moment clau, quan es 
produí una tímida obertura del règim franquista que permeté una 
mínima expressió pública en valencià. D’altra banda, a principis de la 
dècada dels 60, Enric Valor era l’única persona amb els coneixements i la 
capacitat necessaris per a dur endavant una tasca d’aquestes característi-
ques. Com diu Vicent Pitarch (2002b, 248), «Valor agafà la torxa de 
mestre dins el vast camp de la divulgació gramatical que llavors s’obria 
davant la societat valenciana»; i ho fa després de la desaparició el 1955 de 
Carles Salvador, dels problemes personals de Josep Giner, de 
l’especialització universitària de Sanchis Guarner i del seu allunyament 
dels cursos de llengua de Lo Rat Penat. 

 
1.6.1 LA SECCIÓ «CUESTIONES LEXICOGRÁFICAS VALENCIANAS» DEL 

PERIÒDIC LEVANTE (1960) 
Enric Valor va iniciar la secció «Cuestiones lexicográficas valencia-

nas» en el periòdic Levante, concretament en el número 254 de Valencia. 
Suplemento dedicado a sus hombres, a su historia y a su tierra, el dia 13 de 
maig de 1960. La secció era responsabilitat de Valor, tot i que no anava 
signada.  

La idea era que els lectors formularen preguntes sobre qüestions 
lexicogràfiques incorrectes i molt arrelades en la parla habitual, i Enric 
Valor havia de respondre als dubtes plantejats amb un llenguatge planer. 
A tall d’exemple, observem que la primera qüestió que es plantejà fou si 
«Es correcta la palabra raere?». Valor aclaria que aquesta forma dialectal 
procedia de l’adverbi darrere, explicava l’ètim llatí d’on derivava i 
l’evolució que havia tingut. 
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Pel que sembla, la secció no degué tenir massa èxit atés que tan sols 
aparegué des del mes de maig fins a juliol de 1960.  

 
1.6.2 ELS CURSOS DE LLENGUA DEL PERIÒDIC JORNADA (1962-1965) 

Si bé la iniciativa encetada en el Levante no arribà a quallar per no 
sabem quines raons, dos anys més tard Enric Valor mamprenia un nou 
projecte, ara molt més meditat i ambiciós. Es tractava de publicar tot un 
curs de llengua en les pàgines del periòdic Jornada amb el títol de 
«Lecciones de Valenciano» i amb el subtítol de «Parlem bé». 

Des de la dècada dels anys trenta no hi havia hagut una iniciativa 
tan ambiciosa en la premsa valenciana, i serà el 1962, any en què un tímid 
moviment nacionalista valencià començava a despertar-se —amb la 
publicació de Nosaltres els valencians de Joan Fuster o amb l’aparició de 
músics com Raimon que somovia les consciències amb la lletra i els 
compassos de la seua cançó Al vent—, que Enric Valor iniciava la tasca 
de divulgar popularment les normes gramaticals valencianes. De fet, 
Xavier Ferré (2001, 30) ha qualificat el treball dut a terme pel gramàtic 
de Castalla des del diari Jornada com una «tasca de socialització 
d’aprenentatge del valencià». 

Veritablement, la tasca duta a terme per Enric Valor des de no-
vembre de 1962 fins a setembre de 1965 fou, senzillament, espectacular. 
Al llarg d’aquests anys, el gramàtic castallut publicà en les pàgines de 
Jornada tres sèries d’articles sobre llengua, «Parlem bé», «Gramàtica 
elemental per a valencians» i «Vocabularios», que són la base i el germen 
de les posteriors obres gramaticals. 

 
«PARLEM BÉ» 

Les «Lecciones de valenciano. Parlem bé» començaren a publicar-
se en les pàgines de Jornada l’11 de novembre de 1962 i finalitzaren el 9 
de gener de 1964. En total s’hi publicaren 175 fitxes, redactades total-
ment en valencià. La temàtica de les lliçons és molt variada; de fet, s’hi 
barregen les dedicades a l’ortografia amb les de morfologia, sintaxi o 
contingut lèxic. Segurament Enric Valor ja les tenia mig enllestides quan 
planificà el curs, i la idea inicial era preparar unes lliçons bàsicament de 
correcció lèxica, però també és cert que a l’hora de publicar-les no 
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s’atengué cap criteri sistemàtic. Mentre que les tres primeres feien 
referència a qüestions lèxiques —«“Sombrero”, capell i barret», «Coman-
da, encàrrec i raó», «“Alquiler” i lloguer»—, en la quarta, «Normes 
elementals de lectura», hi ha un canvi de plantejament que justifica 
afirmant que «accedint ben gustosos a la petició que ens han fet nombro-
sos lectors de la secció, donarem d’ara en avant i alternant amb les de 
Vocabulari, algunes lliçons que resolguen, per als no habituats a la lectura 
de la nostra llengua, els dubtes de pronunciació que puguen tenir». 
Aquesta varietat de temes fa que anys més tard Josep Giner (1971, VII) 
les considere com unes «notes volanderes periodístiques». Pel que 
sembla, la realitat d’una societat valenciana analfabeta en la seua pròpia 
llengua s’imposava als desitjos de depuració lèxica del gramàtic castallut. 
Així, la fitxa 9 s’hagué de dedicar a «La S sonora», la 13 a «Les lletres J i 
G» i la 22 i la 23 a «Els valors de la X», amb la voluntat de solucionar els 
problemes de pronúncia de les consonants que presentaven més dificul-
tats.  

Finalment, aquesta sèrie de lliçons publicada durant més d’un any 
arribà a la seua fi, i el 9 de gener de 1964 aparegué un «Advertiment» en 
el qual es feia un balanç de la tasca duta a terme i s’anunciava l’inici d’una 
segona època amb la publicació d’una altra sèrie de lliçons amb el títol de 
«Gramàtica elemental per a valencians». 

 
«GRAMÀTICA ELEMENTAL PER A VALENCIANS» 

Aquesta sèrie aparegué des del 16 de gener de 1964 fins al 20 
d’octubre del mateix any. Es van publicar un total de 114 fitxes totalment 
redactades en valencià, que corresponien a 61 lliçons gramaticals, i per 
tant hi havia lliçons que constaven de més d’una fitxa. Normalment 
s’iniciaven amb una breu explicació teòrica del tema d’estudi que es 
complementava amb nombrosos exemples.  

La «Gramàtica elemental per a valencians» estava estructurada en 
quatre capítols. El primer, de set lliçons, incloïa unes «nocions prelimi-
nars» sobre la llengua, que tractaven, entre altres qüestions, l’alfabet, les 
vocals obertes i les tancades, l’accent gràfic, la dièresi, l’apòstrof i el guió. 
El segon, «Elements de sintaxi», de quatre lliçons, es referia a l’oració, les 
oracions completes i incompletes, les transitives, intransitives, atributives 
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i, finalment, els complements. El tercer, s’ocupava de la «Morfologia», i 
era el més extens, amb 29 lliçons dedicades a l’estudi dels articles, 
adjectius, pronoms, morfologia verbal, adverbis, preposicions i conjunci-
ons. El capítol quart, de 20 lliçons, es detenia en «Ús de les lletres», 
especialment en les fricatives alveolars i palatals, els grups africats palatals 
o la ele geminada. A més a més, els tres primers capítols incloïen un 
«Glossari» de termes que podien presentar dificultats i una «Taula de 
verbs irregulars» en les fitxes finals. 

 
«VOCABULARIOS» 

Aquesta sèrie aparegué des del 22 d’octubre de 1964 fins al 21 de 
setembre de 1965. Es van publicar un total de 132 fitxes distribuïdes de 
la següent manera: de la 1 a la 52 corresponen a reculls lèxics per temes; 
de la 53 fins a la 73 tractaven sobre «Verbs d’ús corrent», que presenten 
una àmplia relació de verbs en castellà amb la corresponent traducció al 
valencià, i amb la inclusió d’alguna remarca sobre les diferències entre les 
formes valencianes i castellanes; finalment, des de la 74 fins a la 132 
s’ocupaven dels «Qualificatius d’ús corrent», on s’oferia un llistat 
alfabètic d’adjectius qualificatius en castellà amb la corresponent 
traducció al valencià i amb comentaris i exemples del seu ús.  

 
1.6.3 «MILLOREM EL LLENGUATGE» EN EL BUTLLETÍ GORG (1969-
1970)  

El juny de 1969 apareixia Gorg. Boletín bibliográfico, publicació di-
rigida per Joan Josep Senent i Anaya, amb la col·laboració d’Enric Valor, 
amb l’objectiu d’editar, com indicava el seu nom, un butlletí d’informació 
bibliogràfica, i per tant adreçat a un públic interessat pel món del llibre i 
qualsevol altra manifestació artística. En total s’hi publicaren 29 núme-
ros, fins a l’abril de 1972, i encara més important, aconseguiren la 
col·laboració de bona part dels escriptors, polítics i professors nacionalis-
tes de la dècada dels seixanta i setanta, com Gonçal Castelló, Rafael 
Esteve-Casanova, Vicent Escrivà, Amadeu Fabregat, Joan Fuster, Tomàs 
Llorens, Rafael Lluís Ninyoles, Vicent Ventura, Josep Vicent Marqués, 
Manuel Sanchis Guarner, Rodolf Sirera, Vicent Soler o Valerià Miralles. 
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El paper d’Enric Valor en la publicació fou ben significatiu. En una 
ocasió, Valor recordava que «jo hi vaig treballar com un negre» 
(PITARCH: 2002a, 128). I sembla que així fou, atés el volum i la intensi-
tat de la seua participació, que podem dividir en tres aspectes. El primer, 
la tasca de coordinador i director de facto de la revista; el segon, el paper 
com a corrector, traductor i de responsable dels aspectes lingüístics; i el 
tercer, com a autor d’articles.  

És en aquesta darrera faceta d’autor que Valor aprofità el nou mit-
jà de comunicació que tenia a la seua disposició per a divulgar determi-
nats aspectes gramaticals i lexicogràfics del valencià. Efectivament, des del 
número 2 fins al 14 hi aparegué la secció «Millorem el llenguatge», que 
portava el mateix títol de la seua obra que estava a punt d’eixir al mercat 
publicada per Gorg. No hi ha dubte que tant l’autor com l’editorial 
aprofitaren aquesta magnífica plataforma publicitària per promocionar el 
seu llibre, del qual oferien, fins i tot, un descompte «del 25% als subscrip-
tors que el demanen durant els mesos de juliol, agost o setembre actuals» 
sobre el preu final de 200 pessetes.  

Així, en aquesta secció es publicaren una o dues lliçons del llibre en 
cada revista durant tretze setmanes, de les 162 que constava en total. La 
secció va desaparéixer en el número 14 de Gorg, perquè l’obra «ja està en 
curs d’impressió per l’Editorial GORG i ben prompte es posarà a la 
venda». 

Una vegada més, Enric Valor no deixava passar l’ocasió de divulgar 
la normativa del valencià a través de la premsa, d’acord amb el seu desig 
de millorar la competència lingüística dels valencians i de respondre a les 
necessitats d’alfabetització que es feien cada vegada més patents a finals 
dels anys seixanta, atés l’augment tan significatiu de llibres i revistes en 
català que s’estava produint. 

 
2. ENRIC VALOR, ESTUDIÓS DE LA LLENGUA 

Si fins ara ens hem referit al compromís d’Enric Valor per 
l’ensenyament i la divulgació de la llengua, ara és el moment d’ocupar-nos 
de la seua faceta d’estudiós, tant des de la formació personal com des de 
l’elaboració de manuals pràctics per a l’ensenyament de l’idioma. En 
primer lloc cal fer esment de la formació lingüística d’Enric Valor, la qual 
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havia estat molt bàsica durant l’etapa d’estudiant a l’Escola de Comerç 
d’Alacant, on estudià castellà i francés. D’entrada, per tant, hem de 
constatar que la seua preparació en valencià fou totalment autodidacta, 
producte del seu interés per la nostra llengua. No obstant això, s’ha de 
remarcar que en aquest treball comptà amb el suport de Josep Giner i 
Marco, un dels millors lingüistes valencians de tots els temps, estudiant 
de filologia a Barcelona durant la II República i alumne de Pompeu 
Fabra. 

Enric Valor i Josep Giner mantingueren una intensa relació de 
treball durant molts anys. Segurament es conegueren abans de la Guerra 
del 36, tot i que els seus contactes augmentaren considerablement durant 
la postguerra, quan s’iniciaren les classes de llengua en Lo Rat Penat. 
Valor recorda que «Giner es va preocupar, durant anys, de donar-me 
classes de filologia catalana, d’ensenyar-me llatí, llatí vulgar i gramàtica 
històrica. Em va ajudar moltíssim i fou llavors quan vaig intimar més amb 
ell» (SERRANO: 1995, 77-78). És més, Giner no únicament ajudava 
Valor en els seus estudis sinó que també l’orientava en les seues lectures i 
en els materials filològics que havia d’emprar, com ara gramàtiques i 
diccionaris. 

Una altra de les persones que també l’ajudà i l’orientà moltíssim 
fou Manuel Sanchis Guarner, encara que el fet d’estar exiliat a Mallorca 
fins al 1959 limità molt aquesta col·laboració. De fet Sanchis l’esperonà 
perquè escriguera les Rondalles valencianes i també perquè publicara els 
cursos de llengua en el periòdic Jornada. I fins i tot fou el seu editor, atés 
que publicà l’aplec de rondalles Meravelles i picardies I i II en l’editorial 
L’Estel el 1964.  

 
2.1 LES OBRES GRAMATICALS I LEXICOGRÀFIQUES 

El treball d’Enric Valor més destacat en el camp de l’estudi de la 
llengua és el relacionat amb els seus llibres sobre gramàtica i lexicografia. 
Al llarg de les seues obres, Valor va continuar l’obra i l’esperit iniciats per 
Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner i Josep Giner en la defensa i la 
divulgació de les Normes de Castelló, dins del procés iniciat a principis 
de segle amb l’aprovació de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Si bé en una primera etapa s’havia treballat en la divulgació de la norma-
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tiva ortogràfica, durant la postguerra els lingüistes valencians entengue-
ren que el seu camí era continuar amb la tasca de normativització de la 
llengua, la qual cosa es concretà amb la publicació d’obres com la 
Gramàtica valenciana de Manuel Sanchis Guarner el 1950 i la Gramàtica 
valenciana de Carles Salvador l’any següent.  

Posteriorment, noves necessitats en el camp de l’estudi de la llen-
gua per part de l’alumnat que assistia regularment als cursos de llengua 
de Lo Rat Penat, així com d’altres cursos organitzats per diverses entitats 
a l’empara d’una certa permissibilitat del règim franquista, afavorí 
l’aparició de noves obres gramaticals adreçades a un tipus d’alumnat 
millor format i amb majors competències en el camp de la llengua.  

Serà als inicis de la dècada dels seixanta, i a partir dels cursos de 
llengua publicats en el diari Jornada, que Enric Valor es decidí a recopilar 
tot aquest material i publicar-lo en forma de llibre. És així com aparegué 
el Curso de lengua valenciana (1966), i anys després el Curso medio de 
gramática catalana referida especialmente al País Valenciano (1973), 
posteriorment reeditat ja en català, Curs mitjà de gramàtica catalana 
(1977). Més tard va aparéixer el llibre Millorem el llenguatge (1971), on 
també recollia una part de les seues col·laboracions en la premsa de 
l’època, i La flexió verbal (1983), obra que s’ha convertit en una de les més 
consultades per generacions de valencians. Pel que fa a la producció 
lèxica, Valor va publicar dos vocabularis generals, el Vocabulari fonamen-
tal (1988) i el Vocabulari escolar (1989). En tot cas, pel que fa al lèxic, 
diversos autors han remarcat que allà on podem trobar la veritable 
aportació de Valor al lèxic català és en la seua important producció 
literària. Finalment, cal dir que la darrera obra de tema lingüístic 
publicada per Enric Valor fou Expressions peculiars de la llengua: locucions 
i frases fetes (1993), redactada amb la col·laboració de Rosa Serrano. 

Passem ara a referir-nos, tot i que breument, a les obres de caràcter 
lingüístic elaborades per Enric Valor. 

La primera gramàtica publicada per Enric Valor fou el Curso de 
lengua valenciana, el 1966, que tenia el seu origen en les fitxes de «Gra-
màtica elemental per a valencians» i la sèrie «Vocabularios» que hem 
comentat abans, tot i que el contingut de cadascuna havia estat reelaborat 
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i ampliat. I el que és més important, havia estat traduït del valencià al 
castellà. Segons sembla, el títol va ser una concessió de l’autor i de l’editor 
financer, Joan Senent, a la censura, per tal que en permetera la publicació. 
Segurament, per tal de contrarestar aquest títol, a la coberta apareix un 
mapa de tots els territoris de la llengua catalana. Enric Valor va confecci-
onar aquesta gramàtica, segons confessa, arran dels suggeriments de 
Manuel Sanchis Guarner que opinava que calia una obra que ampliara i 
completara la gramàtica de Carles Salvador (LAWICK: 1993, 3). 

El següent llibre que publicà fou Millorem el llenguatge, també en 
Gorg, el 1971. En aquest cas, l’obra tenia els seus orígens en les 175 
lliçons publicades en Jornada amb el títol «Parlem bé», que va ordenar, 
reestructurar i, en molts casos, ampliar durant els mesos que estigué 
tancat a la presó Model, on gràcies a la bona disposició del director, que li 
permeté fins i tot donar classes de valencià a altres presos nacionalistes, 
pogué treballar de valent per enllestir no únicament aquests materials 
gramaticals sinó també la meitat de les rondalles que després popularitzà. 
La configuració de l’obra prenia com a model les Converses filològiques de 
Pompeu Fabra, la qual cosa li donava, segons Josep Giner (1971), un 
encant i una utilitat especial: «fora de la fredor d’una gramàtica rutinària 
d’escola, té la gràcia i la frescor d’uns temes tractats amb més diversitat, i 
sovint amb detall, sense abandonar el rigor tècnic». 

El 1973 publicà el Curso medio de gramática catalana referida espe-
cialmente al País Valenciano. Podem dir que aquesta obra és una reedició 
del Curso de lengua valenciana, però, pel que fa al títol, el plantejament 
serà totalment diferent, i ara, segons reconeix Valor, «alguna vegada ens 
havíem de decidir a anomenar les coses pel seu nom» (NICOLÀS: 1984, 
39). Efectivament, encara que només havien passat set anys des de 
l’aparició del Curso de lengua valenciana, les circumstàncies polítiques i 
culturals i la situació del valencianisme havien variat bastant i, per aquest 
motiu, Valor, sense els impediments de la censura, dirà en la coberta allò 
que s’explicitava clarament en l’interior. En aquesta ocasió a la coberta del 
llibre també apareixia un mapa de tots els territoris on es parla la llengua 
catalana. En una «Nota» inicial Valor afirmava el següent:  
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Superando ya, pues, las antiguas vacilaciones, fruto de largos años de decadencia 
y muchas veces fundadas en razones pedagógicas, y teniendo en cuenta la mayor 
formación lingüística que en los últimos decenios han adquirido los valencianos 
cultos, creemos llegado el momento de usar en un texto para la enseñanza del 
idioma de los valencianos en su propio País, y de acuerdo con la ciencia filológi-
ca, el nombre de catalán o lengua catalana. 
 
El 1977 es va publicar una nova edició de l’obra amb el títol Curs 

mitjà de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, i 
posteriorment se n’han fet moltes reedicions que l’han convertida, segons 
Mila Segarra (1999, 29), «en un títol de lectura obligada per a tots 
aquells qui han volgut aprendre català al País Valencià». Una de les 
novetats fou, òbviament, el canvi de llengua emprat en la seua redacció, la 
qual cosa implicava també un canvi de plantejaments: els lectors potenci-
als calia buscar-los ara en els milers de jóvens valencianoparlants que 
desitjaven acostar-se a l’estudi de la llengua i reclamaven un instrument 
adequat i útil per als seus propòsits. Ara bé, aquest no fou ni l’únic ni el 
més important dels canvis introduïts en aquesta edició. 

Efectivament, el Curs mitjà de gramàtica catalana referida especial-
ment al País Valencià és una gramàtica bastant diferent tant del Curso 
medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano com 
de l’anterior Curso de lengua valenciana; de fet, l’estructura i el contingut 
d’aquell no es poden entendre sense referir-nos a una altra obra de Valor 
que fins ara havia passat totalment desapercebuda per als estudiosos de la 
seua obra gramatical, el Curso de gramática española, aparegut el 1973, 
signat pels seus fills, Enrique i Mercedes Valor Hernández, però elaborat 
íntegrament per Enric Valor. Aquesta obra és clau per a veure l’evolució 
teòrica del gramàtic castallut, producte del seu estudi de la llengua i del 
seu desig d’elaborar una gramàtica d’acord amb els plantejaments 
lingüístics vigents en l’època. Altrament, s’ha de reconéixer que Enric 
Valor mai va fer cap referència a l’elaboració d’aquesta gramàtica en les 
nombroses entrevistes que se li van fer al llarg de la seua vida. Ara bé, la 
seua autoria és completament evident amb un simple acarament entre el 
Curso de gramática española (1973) i el Curs mitjà de gramàtica catalana 
referida especialment al País Valencià (1977). 
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A més d’aquestes obres que recullen tot el corpus gramatical elabo-
rat per Enric Valor, durant la dècada dels 80 el gramàtic castallut 
confeccionà i publicà diversos llibres que tenien com a finalitat bastir del 
material gramatical i lexicogràfic imprescindible l’alumnat d’ensenyament 
mitjà i/o secundari, en un moment clau per al futur de la llengua: la 
introducció per primera vegada de manera oficial en el món escolar de 
l’ensenyament del valencià arran de l’aprovació de la Llei d’ús i ensenya-
ment del valencià al novembre de 1983. 

Ens referim a La flexió verbal (1983), «un autèntic bestseller», com 
l’ha considerat Mila Segarra (1999, 30), amb més de trenta reimpressi-
ons, un llibre imprescindible, que aparegué quan no existia cap altre 
manual sobre morfologia verbal elaborat des de l’àmbit valencià, tot i els 
intents de Carles Salvador amb la seua obra inèdita La flexió verbal 
literària, o la proposta de Josep Giner, també inèdita, sobre el models 
verbals de La conjugació dels verbs en els escriptors valencians. Paradigmes 
Normatius, propostes elaborades durant la dècada dels anys 40. 

Aquell mateix any, 1983, també s’edità l’obra Temes de correcció 
lingüística (1983), que responia a l’objectiu general de l’autor de treballar 
perquè els valencianoparlants milloraren la seua forma d’expressió escrita; 
posteriorment aparegué la darrera obra de tema lingüístic publicada per 
Enric Valor, Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes 
(1993), amb la col·laboració de Rosa Serrano. 

Per altra banda, també cal destacar les seues obres lexicogràfiques, 
Vocabulari fonamental (1988), elaborat amb la col·laboració del seu fill, 
Enric Valor i Hernàndez, i el Vocabulari escolar de la llengua (1989), totes 
dues adreçades als jóvens en edat escolar, i que responien a la necessitat 
d’elaborar un corpus lèxic adequat per al context educatiu. 

Pel que fa a les obres didàctiques, primer de tot hem de constatar 
que podem incloure la pràctica totalitat de les seues obres gramaticals i 
reculls lexicogràfics en aquest apartat, des de les lliçons de Jornada fins als 
darrers opuscles divulgatius. De fet, alguna de les seues gramàtiques fou 
emprada com a manual de text en els cursos de Lingüística Valenciana i 
la seua Didàctica organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació, 
dirigit per Manuel Sanchis Guarner. Així mateix, llibres com Millorem el 
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llenguatge o Curs mitjà de gramàtica catalana foren emprats com a 
manuals de text en els cursos Carles Salvador organitzats pel Secretariat 
d’Ensenyament de l’Idioma des del 1975. 

No obstant això, la finalització del règim franquista i la instauració 
de la democràcia impulsà l’aparició d’obres adreçades a un públic escolar. 
Efectivament, les perspectives de canvi en la societat valenciana durant el 
període 1970-1975, així com la intensificació de la reivindicació de 
l’oficialitat del valencià, la qual cosa implicava la implantació a les escoles 
de l’ensenyament en valencià i del valencià, propiciaren l’aparició de 
diversos manuals. Uns dels més primerencs foren els de la sèrie «Els 
vents del món», de Pere Riutort Mestre, que entre 1975-1976 publicà 
Llebeig i Ponent, elaborats amb la col·laboració d’Enric Valor, entre altres. 

Posteriorment, i després de la introducció del valencià com a as-
signatura en l’ensenyament el 1983, tant en l’etapa de primària com de 
secundària, Enric Valor també participà a través de l’editorial Gregal en 
l’elaboració d’un text per a l’ensenyament mitjà, concretament Llengua i 
literatura: BUP-1 (1985), elaborat amb la col·laboració de Vicent 
Salvador, Vicent Pascual i Miquel Nicolàs. 

A més a més, cal que destaquem la influència exercida per les obres 
de Valor en l’elaboració de diversos materials didàctics per a 
l’ensenyament de la llengua. En aquest sentit, Vicent Brotons (2002, 
232) afirma que té «la seguretat, quasi la certesa absoluta, que des dels 
primers papers ciclostilats que circularen pel nostre país per a 
l’ensenyament de l’idioma als actuals i sofisticats cursos multimèdia han 
tingut com a un important referent normatiu el Curs Mitjà... del mestre 
de Castalla». I això fou així perquè en el moment que més falta feien 
aquests manuals de llengua, entre finals dels anys 70 i principis dels 80 
del segle XX, les gramàtiques d’Enric Valor eren les obres de referència en 
el camp de l’estudi de l’idioma, tant pels seus continguts com pel 
didactisme amb què els presentava. 

 
2.2 EL DEBAT AL VOLTANT DE L’ELABORACIÓ D’UN MODEL DE 

LLENGUA LITERÀRIA 
Valor va intervenir de forma activa en les discussions entre els es-

criptors valencians sobre el model de llengua que calia emprar en els 
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textos literaris i, juntament amb uns altres gramàtics com Sanchis 
Guarner o Josep Giner, participava de la idea que els valencians havien de 
reiniciar la incorporació al procés de normativització iniciat a Catalunya a 
principis de segle i que, al País Valencià, tan bona acollida havia tingut 
amb l’aprovació de la normativa ortogràfica de les Normes de Castelló. 
Aquest procés, interromput en l’àmbit valencià a causa dels inicis dels 
enfrontaments bèl·lics i la posterior situació de desfeta del moviment 
valencianista, tornarà a posar-se en marxa a finals de la dècada dels 
quaranta gràcies a accions com la represa dels cursos de llengua en Lo 
Rat Penat o l’inici de les activitats de l’editorial Torre.  

D’aquesta manera, entre els autors valencians es va estendre el con-
venciment que calia enfortir la participació valenciana en la construcció 
d’un model de llengua literària vàlid per a tots els territoris catalanopar-
lants a partir del model proposat per Pompeu Fabra vigent al Principat. 
Aquesta idea va ser definida per Sanchis Guarner amb la denominació de 
«policentrisme convergent», i va fer possible la flexibilització d’un model, 
el fabrià, excessivament unitarista als inicis, però que, al llarg del temps, 
va saber adaptar-se a les necessitats dels parlants de tot el domini 
lingüístic. És en aquest context on s’ha de valorar l’aportació del gramàtic 
castallut, tant a través de la seua obra gramatical com amb l’elaboració de 
textos teòrics i, fins i tot, en la seua producció literària, que serà on 
portarà a terme l’aplicació pràctica de les propostes defensades en les 
seues gramàtiques. 

Enric Valor va publicar diversos textos teòrics per tal de delimitar i 
donar a conéixer els seus plantejaments, però, en tot cas, allà on trobarem 
exposat d’una manera més clara quin era el paper dels valencians davant 
del procés de construcció d’una llengua literària comuna als territoris 
catalanoparlants, és en les seues obres gramaticals i lèxiques, on va 
defendre la incorporació progressiva de les diverses variants regionals de 
la parla viva que tenien una base sòlida en la llengua dels nostres autors 
clàssics. 

Un dels textos on tractarà aquest tema serà l’editorial de la revista 
Gorg, en el número 10, corresponent als mesos de juliol-agost del 1970, 
«Sobre la unitat de la llengua literària», que tenia com a objectiu encetar 
el debat al voltant d’aquesta qüestió. En aquest article, Valor reconeixerà 
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que el desenvolupament de la llengua al llarg del segle XX s’havia 
aconseguit gràcies al treball dut a terme, sobretot, a Catalunya: 

 
L’aportació principal al desenvolupament literari de la llengua en el darrer segle i 
en el present, contràriament al que s’hi esdevingué en el XV, l’ha feta més la vari-
ant oriental (Barcelona i Mallorca) que l’occidental (Lleida i València). El pes 
que Barcelona ha tingut en el redreçament idiomàtic de les nostres terres, inne-
gable, ha donat com a resultat que la seua variant, les seues preferències lèxiques 
i algunes de les seues peculiaritats morfològiques, han constituït, per bé que 
molt més atenuadament del que sembla, el nucli de la llengua literària moderna. 
 
Davant d’aquest fet, Valor constatava que aquesta preponderància 

de la varietat oriental sobre les altres varietats de la llengua provocava 
reticències als altres territoris catalanoparlants, però sobretot, a les terres 
valencianes, per la qual cosa considerava necessària l’aportació activa de 
les particularitats lingüístiques dels altres territoris catalanoparlants com 
la millor manera de garantir la unitat de la llengua literària: 

 
Aquest fet ha preocupat i preocupa molts valencians, que hi temen l’exclusió 
d’un gran cabal de formes vives dins el País Valencià, iguals o més acostades a la 
llengua dels clàssics que les de la modalitat oriental-barcelonesa per exemple. A 
part aquest problema d’aportació, la unitat de la llengua literària és quasi absolu-
ta avui dia, puix que les tolerades diferències morfològiques, que sols afecten al-
guns temps verbals i no totalment, no malmeten gens ni mica aquesta unitat, i 
les preferències en l’ús d’uns o altres sinònims (eixir o sortir, noi o xic o atlot, avi-
at o prompte o prest, etc.) no signifiquen res en contra d’aquesta evident unitat i 
es donen també en totes les llengües cultes que ens envolten, de vegades fins i tot 
més accentuadament. 
 
Uns mesos després, Valor tornarà sobre el tema afegint nous ar-

guments i matisacions en un altre article de Gorg (núm. 15, gener del 
1971), «L’aportació valenciana a la llengua literària», on reclamava una 
major contribució valenciana al procés de recuperació lingüística, atés que 
al País Valencià es conservaven una gran quantitat de paraules i expressi-
ons que havien de formar part de la llengua literària comuna:  

 
Aquesta aportació és i cal que siga constant, i no ha acabat, ni molt menys; i per 
quant es refereix a la que pot fer el País Valencià, […] resta molt a fer; tenim 
grans reserves de vocabulari que, a Barcelona per exemple, sols es coneixen per la 
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lectura dels clàssics; posseïm un tresor d’expressions magnífiques creades a tra-
vés dels segles per la gent de la ciutat i de les nostres comarques; conservem girs 
sintàctics d’una gran puresa… I el nostre deure és preservar-lo, fer-lo valdre i, en 
una paraula, «aportar-ho» a la llengua general. 
 
D’aquesta manera, serà molt fàcil entendre la posició de Valor en 

defensa de la incorporació de les peculiaritats valencianes a la llengua 
literària comuna, amb el manteniment de postures críticament fabristes. 
Valor era conscient que l’autoritat gramatical estava representada pel 
gramàtic català, però, al mateix temps, en les orientacions donades per 
Fabra als escriptors valencians el 1920, no únicament deixava la porta 
oberta a la participació valenciana en la construcció de la llengua literària 
comuna, sinó que, a més, obligava valencians i mallorquins a treballar en 
aquesta línia de depuració de la llengua i de recerca de les solucions més 
genuïnes en els autors clàssics per tal d’arribar a un mateix destí. En 
aquesta línia, Valor considerava que: 

 
El valencià és el millor català que es parla perquè continua sent el català clàssic. 
Els valencians encara conserven la conjugació clàssica dels verbs […] És un ho-
nor per als valencians mantenir tantes característiques del català medieval. Jo dic 
als valencians que continuen conreant la seua varietat, el valencià. Que procuren 
no enrecordar-se del nostre català de Barcelona. Que s’acosten al català del segle 
XV que han escrit els nostres clàssics. Això és el que jo he fet començant per les 
Rondalles i acabant per la Trilogia. He fet al peu de la lletra el que demanava 
Pompeu Fabra i no crec que estiga mal (TARIN-HERNÁNDEZ-NAVARRET: 
1998, 15). 
 
Ara bé, per a Valor no es tractava únicament d’incorporar valenci-

anismes a la llengua literària comuna, també calia que la resta de territoris 
integrants de la llengua catalana acceptaren com a pròpies les formes 
occidentals. D’aquesta manera, el treball de Valor es dirigia a cercar el 
necessari suport en la llengua clàssica d’aquestes formes vives valencianes 
que no havien sigut admeses en les diferents obres gramaticals o lèxiques 
fabrianes. Així s’aconseguiria acostar els parlars populars valencians a la 
llengua literària, element importantíssim i fonamental des d’un òptica 
valenciana. 
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3. A TALL DE CONCLUSIÓ 
En definitiva, després de tot el que hem vist ens podem adonar que 

Enric Valor hi ha bastit, amb aquests principis, una sòlida obra literària i 
gramatical; i s’ha convertit en un referent per a tots els valencians, 
especialment per a aquells que estimem la llengua i el país. Com ja 
avançava Manuel Sanchis Guarner el 1966, Enric Valor és «un dels 
servidors de l’idioma més antics, més competents, més diligents i més 
altruistes», o com afirmava Josep Giner (1971), quan reconeixia que 
Enric Valor 

 
és un dels valencians que millor coneixen el fet de la unitat de la llengua catalana 
del Principat, del País Valencià i de les Illes Balears, […] Coneix la llengua anti-
ga, la gramàtica històrica, la dialectologia, els problemes gramaticals i els usos li-
teraris. Valor és un disciplinat, un purista, un fabrista enèrgic: d’ací també la se-
ua autoritat. 
 
Gràcies a tots els cursos impartits i a les obres gramaticals publica-

des s’aconseguí des dels anys 60 del segle XX formar milers de valencians 
en els coneixements bàsics de la seua llengua i preparar el camí per 
encetar tímidament un procés de normalització lingüística de la societat 
valenciana a l’acabament del règim franquista, recuperant per a la llengua 
pròpia dels valencians els àmbits d’ús que la repressió política ens havia 
negat durant segles.  

Evidentment, sense la ferma i decidida actuació d’Enric Valor, i 
d’altres estudiosos del valencià, en l’ensenyament i la difusió de la llengua 
res d’això s’haguera produït, i en el moment que més falta feia els 
valencians no haguérem disposat d’un model de llengua vàlid ni per a 
l’ensenyament, ni per a la literatura ni per als mitjans de comunicació. 

Aquest és, en definitiva, el valor d’Enric Valor, el valor com a es-
criptor, faceta que ací no hem tractat, autor d’una sòlida obra literària, la 
novel·lística, i també de les Rondalles valencianes, d’un magnífic aprofita-
ment escolar; el valor com a mestre i ensenyant de la llengua, convençut 
de la capacitat de l’escola per a transformar la realitat; el valor com a 
ciutadà compromés amb el seu país, amb la seua terra i la seua gent; el 
valor com a estudiós de la llengua i creador d’un model lingüístic ajustat a 
les necessitats dels valencians del segle XX.  
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En definitiva, un Enric Valor que onze anys després de la seua 
desaparició ha estat capaç de congregar, en la Universitat d’Alacant, amb 
la celebració del Simposi Enric Valor, un dels més significatius homenat-
ges que la societat valenciana ha organitzat durant els anys 2010 i 2011. 
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LA MÚSICA EN LES RONDALLES VALENCIANES D’ENRIC VALOR 
Àngel Lluís Ferrando Morales 

Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi  
 
any 1995 el Centre Cultural Castallut va organitzar, per 
homenatjar el seu escriptor més conegut, el I Simposi 
d’Estudi i Festa Enric Valor. En aquell simposi va participar 
el bon amic Manel Rodríguez-Castelló amb una col·labo-

ració que parlava, precisament, d’un projecte teatral en què jo mateix 
havia participat cinc anys abans.15 A la primavera del 1990 Rodríguez-
Castelló va rebre l’encàrrec d’escriure un text dramàtic inspirat en la 
rondallística d’Enric Valor, que havia de servir com a base per a 
l’espectacle que va estrenar el grup La Cassola d’Alcoi a la Sala Escalante 
de València, a la tardor d’aquell mateix any. Qui escriu aquestes paraules 
va tenir la sort de participar-hi com a actor i, a més, com a compositor de 
la banda sonora. Aquesta doble condició d’actor i músic em va donar 
moltes satisfaccions, però si alguna cosa em va resultar vertaderament 
emocionant en aquella experiència va ser, sens dubte, conéixer personal-
ment l’escriptor de Castalla i, lògicament, poder parlar amb ell d’alguns 
aspectes de la banda sonora. 

Dins les Rondalles valencianes d’Enric Valor16 trobem, a més de 
referències musicals directes de variada naturalesa, un munt notable de 
materials que poden ser entonats o declamats com una cantilena —si no 
vol parlar-se d’una forma explícita de cant, tal com l’entenem en 
l’actualitat— per l’estructura que presenten i les seues particularitats. 
Sense ser materials explícitament musicals, pertanyen a un grup hetero-
geni vinculat, d’una o una altra forma, a la pràctica de la música tradicio-
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15 «Això diu que era: una proposta dramàtica sobre dues rondalles d’Enric Valor» 
(RODRÍGUEZ-CASTELLÓ: 1996, 21-26). 
16 L’edició que utilitzarem per aquesta breu aproximació és la que es va posar a la venda 
dividida en vuit volums a càrrec de les Edicions de la Federació d’Entitats Culturals del 
País Valencià (1985). Serà també la que es reflectirà en les referències que apareixeran 
al llarg del treball, amb esment del volum i la pàgina.  

L’ 
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nal i religiosa dins l’àmbit popular.17 Estructures com ara oracions, 
conjurs, sentències, lletanies, invocacions, salutacions, encanteris, etc., 
van apareixent al llarg de les pàgines escrites per l’escriptor de Castalla, 
sempre literaturitzant aquelles rondalles primeres que li van ser 
transmeses, en molts dels casos, pels seus majors (BORJA: 2010, 48). 
Deixant, però, de banda tot aquest material per a l’objectiu del nostre 
estudi, dins les referències musicals més directes, podem distingir 
diferents possibilitats de classificació —i una notable variació— al llarg 
de les quasi mil pàgines que va dedicar Valor a les Rondalles valencianes, 
l’obra per la qual és considerat un referent ineludible de l’etnopoètica 
valenciana.  

Trobem primerament, dins d’aquest corpus, abundants personifi-
cacions d’animals, coses i elements de la natura. En una d’aquestes 
rondalles on els animalets són els protagonistes absoluts, veiem un 
exemple clar del que podríem anomenar material mixt (element literari 
que té procedència musical o una associació directa amb la música), el 
referent popular del qual devia ser present en la ment de Valor al llarg del 
procés de literaturització. A l’inici de «La rabosa i el corb» —arreplegada 
a Castalla— hi ha un diàleg entre l’escandalós corb i els xicons que li 
criden des de terra allò d’«Oc, oc, oc! / L’àguila, el corb! / El rei s’ha mort 
/ davall les Penyes de Monfort!» (8/93). Afegeix Valor just després que 
«l’àguila no hi va, a les Penyes de Monfort; però el corb sol ser tan crèdul, 
que agafa el camí entre ales i allà se’n va, a veure si hi ha de veres un rei 
mort que espicossar enmig dels penyalars de migjorn». Justament per les 
raons abans assenyalades, en principi aquesta crida al corb volador 
quedaria fora de la nostra aproximació. No obstant això, trobem 
interessant el fet que il·lustre una situació —d’una imatge o record en la 
ment de l’escriptor— que va generar, en un moment del passat, una 
cançoneta infantil d’extremada senzillesa.  

El músic contestà Just Sansalvador i Cortés la va recopilar l’any 
1923 per als treballs que, juntament amb el seu germà Joaquim, van ser 
presentats a una de les convocatòries (1924) de la magna Obra del 

�������������������������������������������������
17 Els diferents cançoners, com ara la magna obra recollida per Salvador Seguí a les tres 
províncies valencianes, deixen àmplia constància de tot aquest corpus.  
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Cançoner Popular de Catalunya (BORJA & FRANCÉS: 2010, 9). Dins 
d’aquests treballs inèdits dels germans Sansalvador,18 trobem un Canço-
ner infantil de Cocentaina, on podem distingir amb el número setze una 
breu cançoneta anomenada «Corp!, corp!». Es tracta d’una brevíssima 
aportació humorística —quasi una mena d’exclamació— que avisa el 
còrvid de la presència al barranc d’un «burro mort / sense cames i en 
bigot / Pasqualet! Pasqualet!». Presenta també una valuosa nota del 
recol·lector que ens informa de la naturalesa de la cançoneta i la seua 
funcionalitat: 
 

Cançoneta de joia que canten els nens quan van pels camps al divisar algun corp. 
Fins que els corps no desapareixen de vista, els nens van repetint la cançó. 
A vegades hom va distret pel camp i es dona compte de la presència dels corps a 
l’oïr aquesta cançó als nens (SANSALVADOR: 1998, 55).  

 
Com podem observar la situació és idèntica a la que presenta Valor 

en la rondalla. El text, però, hi canvia força i no presenta una associació 
musical tan clara.19 Sembla que l’ús que en fa el nostre escriptor ve exclu-
sivament donat pel discurs argumental. Al final de la rondalla, una més 
que escarmentada rabosa a remull exclamarà amb amarguesa: «¡Si d’esta 
escape i no morc / no aniré a més bodes amb corbs!», i la narració es 
tancarà novament amb la figura d’un xiquet que pregunta a son pare  
—vertaderament sorprés— al voltant de les capacitats voladores de les 
raboses («La rabosa i el corb»: 8/102-103). 

En un moment temporal molt llunyà «Quan encara parlaven els 
animals, les plantes i les aigües, és a dir, en la més remota antiguitat» 
(«Joan-Ratot»: 8/83), però que —també màgicament— apareix als 
nostres ulls molt més proper i quotidià, trobem igualment diàlegs com 
ara el del gall i les gallines («Abella»: 5/119), l’arrogant «mig pollastre» 
amb poders màgics (que després resultarà ser el príncep de les Aitanes) i 
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18 Recuperats parcialment amb l’edició de Cançons de Cocentaina I recopilades l’any 1923 
per Just Sansalvador i Cortés (SANSALVADOR: 1998).  
19 També trobem documentades unes altres cançons que tenen l’au com a protagonista 
(SEGUÍ: 1980, 171-172). No obstant això, pel text que utilitza Valor en la rondalla, 
sembla més lògic que es tracte de la versió amb la funcionalitat assenyalada per Just 
Sansalvador.  
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la seua incessant i repetitiva cantilena (�Història d’un mig pollastre»: 
8/108), o els dels animals que van trobant-se —i interactuen, en 
conseqüència, ben colpits per la tragèdia— davant l’accidentada mort de 
Joan-Ratot i la desesperació de la seua viuda («Joan-Ratot»: 8/86-88). 
En els dos darrers casos trobem estructures que ben bé podrien ser 
cantades sense cap problema mètric ni rítmic. Les dos presenten, a més, 
un pes més que notable en la construcció literària de les respectives 
rondalles. 
 

¡Joan-Ratot ha caigut dins l’olla; 
la Rateta sopa i plora; 
el Pardalet s’ha trencat el bec; 
el Corb s’ha tallat l’ala; 
el Bou s’ha arrancat les banyes; 
la Figuera s’ha esguellat la millor branca; 
la Fonteta s’ha assecat!... 
—¡Doncs jo tire cànters i cantarelles riuet avall!  

 
A més de ser part del fil argumental i narratiu de la història, la 

cançó del «mig pollastre» —l’element d’identificació del personatge— 
desencadenarà el final de la trama. El conflicte amb el rei esdevé 
immediat per l’aparent arrogància del pollastre, el qual expressa de forma 
pública i oberta la intenció de casar-se amb la princesa (GUMILLA & 
COMECHE: 1999, 205). El recurs utilitzat en el cas de «Joan-Ratot» és, a 
més, molt habitual en la construcció de cançons infantils. Tots coneixem, 
segurament, algun exemple en què la cançó va afegint nou text a la 
mateixa música. A vegades, aquest procés d’addició s’integra en el discurs 
musical mitjançant reiteracions d’una mateixa estructura; d’altres, 
simplement, substitueix l’anterior. No cal insistir-hi més: el grapat 
d’exemples que ens ve al cap en uns segons és nombrós i abraça des de 
cançons que van posar en voga els nostres cantautors (BORJA: 2007, 162) 
fins a alguns dels grans èxits dels pallassos de la tele. Es tracta, a més, 
d’un recurs compositiu sense fronteres idiomàtiques ni geogràfiques.  

Com en el cas d’aquest mig pollastre que esdevindrà príncep, 
«Escarbotant i gratant, vinga de furgar» («Història d’un mig pollastre»: 
8/108) una mica més en les referències musicals de les Rondalles 
valencianes de Valor trobem, fins i tot, la descripció d’unes campanes 
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amb vocació cantora, com la campaneta d’Alcoleja que diu amb veu 
metàl·lica allò de «Tang-tang, / arròs i carn... / Tang-tang, / arròs i 
carn...» («Esclafamuntanyes»: 5/16). També trobarem remors llunyanes 
que semblen dir «De Busot sóc, de Busot!» («Joan-Antoni i els torpalls»: 
6/110), amb una clara vinculació a unes altres cançonetes populars, o a 
l’ancestral costum d’adjectivar amb terminologia musical referent al 
moviment —els matisos agògics— les dites o sentències populars. Un 
exemple, entre d’altres, pot ser el del vell «adagi» que tanca una rondalla 
de Muro amb allò de «Per foc i per muller / no te n’isques del carrer» 
(«L’albarder de Cocentaina»: 5/ 149), o la de qualificar el cor de xiquets 
com una «desafinada musiqueta», que al protagonista de la rondalla li 
semblava «una dolça simfonia» («Don Joan de la Panarra»: 8/11). 

Les referències musicals com a ornament del discurs narratiu són 
també presents en les Rondalles valencianes, encara que en menor mesura 
que la música explícita de caire popular. Generalment acompanyant una 
celebració, trobem la «música de corda, dolcíssima» per a les noces 
d’Albert de Muntalt i la bellíssima Marieta («Les animetes»: 7/41) i unes 
«trompetes tocant una gloriosa marxa» («Història d’un mig pollastre»: 
8/115), utilitzades també com a reclam sonor de les noces del príncep  
—abans mig pollastre— amb la filla del rei. D’igual manera en «Joan-
Antoni i els torpalls», arreplegada a Castalla, les danses articulen bona 
part de la rondalla i els seus instruments característics —com ara el tabal, 
la dolçaina o les castanyoles— interactuen amb els protagonistes i, fins i 
tot, podem sentir la seua veu mitjançant unes acurades transcripcions 
onomatopeiques (BORJA: 2010, 58) per part de Valor («Joan-Antoni i 
els torpalls»: 6/110-114).  

En el cas d’«El castell d’Entorn i no Entorn», una rondalla 
arreplegada a Xixona, trobem una descripció més àmplia i una major 
implicació argumental dins la narració. De la màgica caixeta de les 
Caterinetes sortiran, només obrir-la, «una malafí de musiquets, molts 
petits». Aquesta mena de banda minúscula, formada per perotets amb els 
seus també minúsculs uniformes i instruments musicals, encisaran la 
donzella amb la seua musiqueta, fins que necessitarà l’ajut d’una flauteta 
màgica per a tornar-los a guardar novament a l’arqueta («El castell 
d’Entorn i no Entorn»: 4/95-96). També els xiulets amb poders màgics 
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—sempre de la mà del príncep Bernat— tindran una presència especial 
al llarg de la narració. Tancant aquest grup, lògicament, la imatge de la 
banda de música havia d’estar present quasi de forma ineludible en 
alguna de les narracions. Dues bandes, la «música vella de Bocairent» i la 
«banda de Banyeres», són presents, juntes, en una festiva celebració a 
Albaida («El pollastre de festes»: 7/107). La primera fa una entrada 
triomfal a la plaça del poble «tocant una marxa molt sorollosa»; i l’altra, 
després de la migdiada, oferia un concert «molt coratjosament» a 
l’entaulat de la plaça «a base d’instruments d’aire (de molt d’aire!) i 
bombo dominador».20  

Ben diferent és l’ús de la cançó —i la denominació com a tal� de 
forma explícita dins les Rondalles valencianes d’Enric Valor. Podem parlar 
en principi d’un nombre relativament curt d’exemples, si realment 
acceptem com a integrants d’aquest selecte grup les solament deu 
referències directes a una cançó —real o imaginaria— que Valor 
assenyala com a tal. L’escriptor de Castalla parla de cançó, tonada o 
cançoneta, concretament, per diferenciar —així ho entenem— aquelles 
lletres que presenten una voluntat expressa de ser cantades. Si atenem a 
paràmetres com ara el lloc on Valor arreplega la rondalla original i la 
denominació amb què apareix reflectida la cançó en el text, podem 
establir la classificació següent: 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
20 Resulta vertaderament graciosa la descripció del concert i de la desfilada de les dues 
bandes. Fins i tot podem trobar una crítica encoberta a la poc acurada interpretació de 
les bandes de música pel carrer si pensem en els adjectius que utilitza Valor, com ara 
«marxa sorollosa», «uniformes anats i deslluïts» o finalment, referint-se al concert, 
«bombo dominador». Aquesta és sens dubte una de les crítiques més habituals i Valor 
també l’arreplega. El tema seria molt extens i no cal, per ara, insistir-hi més. No obstant 
això, també és ben interessant destacar que des del 1924 la música vella i la música nova 
de Bocairent, davant la seua situació precària, van decidir reunir-se en una única banda. 
Es trobem, doncs, davant d’un intent de situar l’acció narrativa en un període anterior al 
de la redacció; o d’un impuls, potser desconegut fins i tot pel mateix escriptor, de 
mantenir mentalment la vella denominació que va sentir als vells comunicants de la seua 
infantesa. 
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Classificació segons el lloc on Valor compila la rondalla original i la denominació 
amb què la cançó apareix reflectida en el text 

 

«Esperem el gepa» «cançó» «L’envejós d’Alcalà» Castalla 

«Sota manrota» «cançoneta de xic» «El jugador de Petrer» Castalla 

«Set setaire» «cançó d’infant» «El jugador de Petrer» Castalla 

«Rei: vestit de burell» 
«cançó dels xics del 

poble» 
«El jugador de Petrer» Castalla 

«Cavall: botejant cap 
amunt» 

«cançó» «El jugador de Petrer» Castalla 

«Mare vull casar-me» 
«tonada d’aquella 

cançoneta» 
«Joan-Antoni i els 

torpalls 
Castalla 

«Nanos i gegants» 
«toc de dolçaina amb 

lletra» 
«Joan-Antoni i els 

torpalls 
Castalla 

«Don Joan de la 
Panarra» 

«cançó» 
«Don Joan de la 

Panarra» 
Castalla / Callosa 

d’En Sarrià 

«Ja no cobra doble» «cançó» 
«Don Joan de la 

Panarra» 
Castalla / Callosa 

d’En Sarrià 
«Vaig a casar-me amb 

la filla del rei» 
«cançó» 

«Història d’un mig 
pollastre» 

Xixona 

 
La primera de les coses que sobta en veure aquest grup és el fet que 

la pràctica totalitat de les rondalles que contenen referències directes a 
cançons són arreplegades a Castalla. Potser aquests records que Valor 
sintetitza per l’ús literari també incorporen música: velles tonades que 
il·lustraven sonorament les contarelles escoltades a la casa natal de 
l’escriptor o a unes altres persones de l’entorn d’amistats (ORIOL: 2011, 
102-103). De les deu cançons hem pogut documentar sense cap 
problema la coneguda «Mare vull casar-me» (VALOR: 1992, 178), 21 
«Nanos i gegants» (CLIMENT: 1982, 24) i el grup format per les quatre 
cançonetes de joc dins d’«El jugador de Petrer» (VALOR: 1992, 126; 
CLIMENT: 1982, 44-46). Els altres exemples poden ser un intent més de 
Valor per literaturitzar, també en l’aspecte musical, el text de les cançons 
tradicionals. Aquesta podria ser una possible explicació de la proximitat 
geogràfica de les rondalles amb cançó i, conseqüentment, del major 
coneixement de les manifestacions musicals de l’entorn més proper a la 
Castalla natal de l’escriptor.  

�������������������������������������������������
21 A més de la relativa vigència actual, ha estat una cançó tradicional bastant popularit-
zada per alguns grups de l’entorn valencià. 



ÍTACA 

�110 

Les bruixes de «L’envejós d’Alcalà» canten i ballen una animada, 
grotesca i estranya cançó, denominada expressament com a tal pel mateix 
autor («L’envejós d’Alcalà»: 3/53). Ben bé podria ser qualsevol de les 
tonades populars que hem escoltat moltes vegades. De fet, es tracta d’un 
conjunt de versos que, per les seues característiques i peculiaritats, 
podrien ser la base d’infinitat de materials musicals de caire tradicional. 
Aspectes que han esdevingut una constant que ha estat repetint-se al 
llarg del temps, com ara el tipus de versificació, la rítmica i la mètrica, la 
reiteració d’estructures o els paral·lelismes. Matèria habitual, sens dubte, 
de l’imaginari popular, però també d’una manera particular de recrear-lo i 
evocar-lo posteriorment (BORJA: 2007, 165-166). 
 

Esperem el gepa. 
I què li farem? 
 
Volem rostir cabres, 
quedar bé amb els déus, 
 
no juguem amb canyes 
que ens farem tallets! 
 
Quantes cabres rostirem? 
Quantes cabres menjarem? 
Dilluns, dimarts i dimecres,  
tres! 
Dijous, divendres i dissabte,  
sis! 
 
Men-jar-ca-bres-és... precíiis! 

 
Les dos cançons de «Don Joan de la Panarra» presenten 

característiques semblants, encara que són exemples més discrets. La 
primera té una presència bastant activa en el discurs de la narració com a 
carta de presentació de l’agosarat i fanfarró Don Joan. La canta —i la 
mostra als xicons amb satisfacció— el mateix protagonista amb aquells 
versets: «Don Joan de la Panarra, / fill de Finestrat, / n’ha mort cent d’un 
colp / i res no li ha passat» («Don Joan de la Panarra»: 8/17). La segona 
és una cançó de rogle que es canta per burlar-se de l’aparent «Grandot de 
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l’Hostal», i diu allò de «Ja no cobra doble / el Grandot malvat, / perquè 
ara és un nano / que ens convidarà» («Don Joan de la Panarra»: 8/11). 
Finalment, la ja esmentada cançó del mig pollastre, segueix els mateixos 
paràmetres («Història d’un mig pollastre»: 8/109). 
 

Vaig a casar-me amb la filla del rei, 
puix sóc més ric que no ell, 
que gratant un femeret 
m’he trobat un dineret. 

 
Cal que revisem ara les documentades musicalment en els diferents 

reculls i cançoners. La primera d’aquest petit grup de sis presenta una 
estructura repetitiva —tant en l’aspecte musical com en el textual— que 
incideix en característiques anteriorment esmentades: paral·lelismes, 
reiteracions d’estructures, enumeracions, etc. És un excel·lent exemple 
musical, que en la següent il·lustració gràfica presentem amb la proposta 
textual que Valor inclou a la rondalla.22 
 

 
 

«Mare, vull casar-me» («Joan-Antoni i els torpalls»: 6/98-100) 
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22 D’aquesta coneguda cançoneta hi ha una altra versió, amb música diferent i lletra amb 
algunes variacions, documentada en el Cançoner valencià de Josep Climent (1982: 111). 
Com ja s’ha dit, aquesta circumstància és molt habitual. No obstant això, per a la 
proposta textual que fa Valor sembla més probable la versió que ací proposem.  
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En el cas d’«El jugador de Petrer», la utilització argumental que en 
fa Enric Valor del grup de quatre cançons és, si més no, notable. Es 
tracta d’una selecció de les deu que presenta el joc23 i que abraça tota la 
baralla, a excepció —com és tradicional— dels vuits i els nous. L’aparició 
de cada una de les cartes al llarg de la partida (sempre amb el valuós ajut 
per a Don Pere del dimoni Capralenc el Fi) i l’associació a cada una de les 
melodies del joc d’infantesa, representa una elaboració per part de Valor 
que podem qualificar d’antològica. El grup és, sens dubte, i pel que fa a 
aquest aspecte concret, el més compacte que presenta la totalitat de les 
trenta-sis rondalles. Justament al contrari que la música —amb estructu-
res i línies melòdiques idèntiques—, els textos que apareixen en els dife-
rents reculls del cançoner popular són notablement divergents. La pro-
posta textual de Valor és la que figura a continuació, i és el mateix text el 
que determinarà els valors rítmics de cada exemple. 
 

I va sortir la sota, amb un somrís sota la barba. Ell, en el goig, recordava aquella 
cançoneta de xic: 
 

 
 
Seguí la partida. I va sortir un set. Don Pere, mentre que hi posava deu monedes 
més, pensava la cançó d’infant: 
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23 Climent, en el seu cançoner, el documenta com el joc de la Camona, recollit a Oliva 
(1982: 44-46). 



Revista de Filologia 

� 113 

I aparegué l’altre rei 
 

 
 
I no tardà a sorgir, de dins d’aquella maleïda baralla, un altre cavall  
 

 
 
que deia la cançó («El jugador de Petrer»: 8/ 81-83). 

 
També trobem en el corpus de les Rondalles valencianes algunes 

danses amb text —o cançons dansades, que és com generalment apareixen 
catalogades— documentades en els reculls i els cançoners tradicionals. 
No obstant això, cal tenir ben present que són molt nombroses les 
variacions textuals que presenten aquestes melodies en cada una de les 
poblacions on es canten i es ballen. Concretament és el cas del toc de 
dolçaina de «Nanos i gegants, / xicotets i grans, / quan serem fadrins, / 
tots serem iguals. / Anirem allí, / al carrer Major, / a donar quefer, / al 
senyor rector» («Joan-Antoni i els torpalls»: 6/111). Tal com el mateix 
Enric Valor assenyala —«I repassava de pens la lletra que corresponia al 
toc que ara feia la dolçaina»—, representa un exemple d’afegit textual a 
l’original toc de la dolçaina. Basada, doncs, en una de les abundants 
danses, molt propera en l’estructura a la que documenta Seguí en el seu 
Cancionero de la provincia de Alicante (1973: 371), i que encara —amb les 
ja esmentades, lògiques i inevitables variacions— podem sentir al carrer a 
hores d’ara. Queda recollida ací en la versió cantada compilada per 
Climent24 i il·lustrada gràficament amb la proposta de text de l’escriptor 
castallut.  
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24 També dins l’àmbit de l’ensenyament musical a l’escola trobem aquesta coneguda 
cançoneta infantil en reculls com EIXAM: 332 cançons en l’àmbit de l’escala diatònica 
major, ordenades per a una progressió de l’aprenentatge musical dels xiquets (1990), 
col·leccionades per Diego Ramón i Lluch, director de l’Institut Kodaly de la Schola 
Cantorum d’Algemesí, amb la col·laboració de Julia Oltra Mulet.  
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«Nanos i gegants» («Joan-Antoni i els torpalls»: 6/111) 
 

Força interessant resulta també la cita explícita de la danseta de 
Tibi, que s’intueix clarament en l’acuradíssima forma de transcriure-la: 
amb el verset «Lirorirorí, / larà, li la, liiiirarà...» («Peret»: 7/62). Sens 
dubte, aquesta població alacantina és una de les referències —també en 
l’actualitat— de la música tradicional. I la seua peculiaríssima danseta 
una de les peces més conegudes i suggeridores:25  
 

 
 
Unes altres danses com la Taina també hi són representades, 

encara que no podem afirmar quina de les dues versions documentades 
—la dansada (SEGUÍ: 1980, 526) o la cantada (SEGUÍ: 1980, 746)— és 
la que vol reflectir el nostre autor en «La mestra i el manyà». El que sí 
que sabem, perquè ell mateix ens ho indica en el glossari de l’edició de la 
rondalla, és que es tracta d’una «certa dansa antiga valenciana» (8/137). 
No obstant això, immediatament després afegeix Valor que «en sentit 
figurat» el mot taina pot referir-se a una «broma, gatzara, tabola». 

�������������������������������������������������
25 En aquest sentit, vull agrair la col·laboració i la generositat del dolçainer de Tibi José 
Antonio Carbonell Chorro, conegut per «Antoniet el Xaramiter». Ell em va donar tota 
la informació de la danseta de Tibi, coneguda al poble com la danseta de Xixona, però 
de la qual no es té cap notícia a l’Alacantí. La seua publicació Danzas de Tibi (2008) 
reflecteix no sols la seua llarga tradició familiar amb la dolçaina, sinó també la del seu 
poble amb les tradicionals danses de la Festivitat dels Reis Mags.  
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L’escriptor deixa, doncs, oberta la qüestió a una mera referència fonètica 
de caire lúdic, escrita sense més implicacions musicals, la qual cosa és  
—en qualsevol cas— interessant per a aquesta aproximació. Així mateix, 
hem de tenir també en compte que, al fet determinant de l’elecció de les 
síl·labes escrites (taina), s’uneix l’acurada transcripció i la combinació dels 
dos ritmes característics de la citada dansa (2+3), amb els versos «Taina, 
taina / tíruti, / tirutitaina!» («La mestra i el manyà»: 4/130).  
 

 
 

Tot i que es tracta d’un aspecte menor dins l’estudi de la seua obra, 
l’aproximació a la presència musical dins les Rondalles valencianes d’Enric 
Valor aporta algunes dades que semblen corroborar el que la majoria dels 
seus estudiosos ja han assenyalat. En el camp de la música —lamentable-
ment massa llunyà del terreny literari o filològic— podem dir, comptat i 
debatut, que Valor no presenta un interés especial per la mera 
transcripció o recol·lecció dels materials folklòrics. Això ja ho van fer uns 
altres. D’aquest aspecte concret, a més, en vaig tenir constància en les 
converses al·ludides amb el mateix escriptor durant el procés de creació 
de l’espectacle teatral abans esmentat. 

Es tracta, com intuíem, d’un procés similar al del treball literari, 
però en aquest cas amb els textos de les diferents cançons imaginàries o 
inventades, encara que basades en una mena d’estructura que es 
constitueix a partir de la realitat; una mena de carcassa que, com en el cas 
narratiu, serveix de pretext per a un exercici de creació literària i «en les 
antípodes de la tasca científica de reportar fidelment les variants 
trobades» (ESPINÓS: 1999, 308). Valor actua també així en el cas de la 
música explícita, la qual cosa no exclou un ús —i la conseqüent 
manipulació— més que notable de les cançons preexistents, i l’íntima 
imbricació en el discurs argumental de les rondalles. Aquest modus 
operandi en l’elecció, la transformació i/o la manipulació dels materials 
musicals és coherent amb l’ús general dels materials de tradició oral: 
n’extrau el suc, l’essència de la saba popular, per produir un acostament a 
la vivacitat col·loquial. En realitat, però, el procés no és sinó una 
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estratègia per a la construcció d’un univers literari viu, d’un projecte 
popularitzant, però sense vocació científica de recol·lecció, catalogació i 
fixació de relats, ni d’exemples musicals. Es tracta —per formular-ho 
així— d’una forma d’aproximació, no d’una finalitat. 

Les referències musicals com a ornament del discurs narratiu eren 
de presència quasi obligada. Sembla lògic que Valor fera ús de la música 
com a il·lustració sonora d’algunes de les seues històries, sobretot si 
pensem que es trobava immers en un entorn on la música i les seues 
manifestacions més tradicionals eren —i encara ho són— molt presents 
en l’imaginari col·lectiu. Podem apropar-nos, doncs, a aquell univers 
sonor de la mà d’Enric Valor, a aquella presència musical dins les seues 
rondalles; però ho hem de fer des d’aquesta posició per a valorar el 
notable treball de literaturització de les lletres d’unes cançons que, en el 
fons, ens dol no haver pogut sentir mai.  
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UNA BIOGRAFIA PENDENT 
Víctor Gómez Labrado 

 
 

a vida d’Enric Valor fóra un excel·lent material per a escriure 
una extensa biografia, una obra documentada, fidel, que 
permetria un estimulant exercici literari, combinant docu-
ment, amenitat i reflexió. A través d’una vida viscuda en 

primera línia, veuríem i viuríem el segle XX valencià. El biògraf que s’hi 
decidira, es trobaria des del primer moment amb un rastre ben marcat, i 
sovint ben remarcat pel mateix Enric Valor, en molts trams de la seua 
trajectòria vital. Aquest rastre es troba en un seguit d’entrevistes publica-
des en la premsa, totes en els darrers anys de la seua vida; una molt llarga 
entrevista amb l’escriptora Rosa Serrano en format de llibre, Enric Valor, 
converses amb un senyor escriptor (1995); una biografia molt rica en 
informació, però certament no exhaustiva, deguda al seu nebot Josep 
Valor, L’oncle Enric Valor (2011), també redactada a partir de llargues 
converses amb el biografiat, però publicada anys després de la seua mort. 
Tots aquests textos caldria complementar-los amb llargs passatges de les 
seues novel·les, en què la dimensió autobiogràfica es fa evident. I a tot 
això hi caldria afegir els resultats de la recerca sobre les diverses i 
abundants activitats d’Enric Valor, deguts als estudiosos, com ara Josep 
Daniel Climent o Òscar Pérez Silvestre, entre altres. 

No seria poc, per començar, però sens dubte no n’hi hauria prou. 
Caldria encara una tasca pacient de recerca, per a contrastar dades, per a 
omplir buits, per a matisar o aclarir fets i situacions. En tot cas, a la vista 
del material de què ja disposem, podríem avançar, sense gens de por 
d’equivocar-nos, que en aquesta biografia pendent, hi trobaríem un home 
a qui, si haguérem d’aplicar un seguit d’adjectius, serien aquests: despos-
seït, modern, apassionat, patriota, manifasser. Entre altres. 

La ferida de la despossessió el va marcar i turmentar en una edat 
molt primerenca: «Jo vaig començar a patir molt enjorn [declarava a Rosa 
Serrano]. De molt petit ja em feia càrrec dels problemes de casa, en una 
espècie d’espionatge» (SERRANO: 1995, 35). El xiquet parava l’orella a les 
converses entre el pare i la mare, furtives, que tenien en veu baixa, 

L 
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retirats, quan es pensaven que no els sentia ningú; o potser convençuts 
que el fill era massa menut per a entendre’n res. La família passava un 
tràngol greu, s’arruïnava: «Va ser la guerra, la primera, l’europea, la que 
ens va trastornar. No essent ja hereus, el nostre no era un patrimoni 
sòlid: un mas mitjà i dos de menors» (SERRANO: 1995, 35). 

Senyorets de mitja capa, propietaris modestos, vinaters exposats a 
les oscil·lacions del mercat, els Valor no podrien resistir a la doble 
calamitat que van comportar per al secà valencià la plaga de la fil·loxera 
en les vinyes i la Primera Guerra Mundial en el comerç del vi:  

 
L’any setze, crec que va ser, els alemanys van declarar el bloqueig. El vi es venia 
tot a França [...] Des d’Alacant eixia el vi en massa per mitjà de vaixells [...] Però 
els alemanys varen dir: «S’ha acabat!» Des de Dénia es solien veure, de vegades, 
els submarins. Van començar a afonar els nostres bucs i van dir: «No arribarà 
un litre de vi a França.» I van arruïnar tots els vinaters. El meu pare va començar 
a vendre terres: en primer lloc unes hortes que tenien a l’altra banda del riu, a la 
partida d’Almarra. En aquella època, almenys en la ruralia, els bancs no funcio-
naven, però sí els prestamistes. Pagarés, interessos tenebrosos, amenaces 
d’embargament. Vam vendre un maset molt bonic on féiem un milenar de càn-
ters de vi, que estava prop de la carretera d’Alacant. Després un altre de vinya i 
bon oliverar en el Racó de l’Espartosa, un lloc molt pintoresc al peu de la Serra 
de Castalla... A conseqüència d’allò vam passar una temporada a Elda i d’allí vam 
anar a viure a Alacant (SERRANO: 1995, 36). 

 
La ruïna dels Valor va comportar el seu desarrelament: no podien 

restar com a pobres on havien viscut com a senyorets. A només uns 
quants quilòmetres de Castalla, a Elda, serien uns perfectes forasters i s’hi 
acollirien als avantatges de l’anonimat que els oferia la ciutat industrial i 
expansiva: «es va desfer la casa i la tradició i ens en vam haver d’anar de 
Castalla. Era l’any 1926, crec. Va ser un trasbals molt gran. Jo tenia 
quinze anys» (SERRANO: 1995, 53). 

En la novel·la Temps de batuda, concretament en el segon capítol, 
Frederic Genovard, protagonista i alter ego d’Enric Valor en tants 
aspectes, hi viu una experiència idèntica. La família, arruïnada per la 
fil·loxera a Cassana, liquida terres i cases per fugir igualment a Elda. En la 
novel·la, el pare, lògicament hi fa alguns viatges previs, per tal d’estudiar el 
terreny abans de prendre la greu decisió: 
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Al tornar d’Elda el pare, marit i muller feren comptes: calien més diners, i ven-
gueren la casa del poble, l’única propietat que els quedava. 
—Els mobles s’hauran de vendre quasi tots, que allà no ens caben —els vaig sen-
tir dir. 
Mon pare havia llogat un pis petit en la nova ciutat (VALOR: 1991, 29-30). 

 
Els ho va sentir dir. Ben probablement, aquest passatge suggereix 

alguna de les converses caçades per l’autor al pare i a la mare en aquella 
espècie d’espionatge que confessava a Rosa Serrano. I continua donant 
detalls sobre la desfeta de la casa Genovard que molt probablement 
corresponen a la desfeta de la casa dels Valor:  

 
El dia 11 d’octubre de 1924 [cal remarcar, però, que la data no coincideix amb la 
que recull Serrano (1995, 53), que data el fet l’any 1926] es va vendre tot allò 
que no necessitàvem per a la nova casa de l’emigració. Es desfeia l’últim refugi de 
la tradició familiar. I allò no va ser una venda, sinó una subhasta, un encant. I 
sens dubte un acte humiliant i sorollós, al qual van acudir només dones: unes 
curioses, d’altres malèvoles, commiseratives o purament interessades amb les 
gangues (VALOR: 1991, 30). 

 
No sabem si la família Valor va arribar a tant. En tot cas, la imatge 

de la subhasta dels mobles a la porta de casa expressa ben plàsticament 
un dolor molt personal, o pròxim a Enric Valor: l’amargor de la despos-
sessió que ell va viure en la liquidació de la primera llar familiar. La 
informació que ens dóna Valor en la novel·la, referida a Frederic 
Genovard, és molt més rica, de detalls, de psicologia, que no la confessió 
feta, en nom propi, a Rosa Serrano: 

 
A través d’aquella gran porta de roure que donava al carrer Major, entre 
l’avergonyiment silenciós dels pares [...] van sortir taules, tauletes, el tinell, arma-
ris, cortines, cadires [...] per unes miserables pessetes; en realitat tot un ordre de 
vida i un cúmul de records íntims que es perdien per sempre més. 
Em vaig meravellar del dolor que tot allò em produïa, com si fibres desconegu-
des d’allò més recòndit de l’esser s’esquinçassen [...] Jo vagava en aquell desvari 
de dites impertinents de moltes compradores davant els pares, callats i dignes 
fins el darrer moment (VALOR: 1991, 30). 
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La primera persona narrativa, l’homenatge als pares, el record 
d’aquell dia dolorós no poden ser gaire ficticis, encara que pot sorprendre 
el contrast entre les dates donades en la novel·la —any 1924— i en la 
llarga entrevista amb Rosa Serrano —1926—, detall que els estudiosos 
haurien d’aclarir. 

El relat de la desfeta familiar, òbviament, és molt més dramàtic en 
la ficció que no en la confidència autobiogràfica que hem llegit amb Rosa 
Serrano. Això sens dubte és així per un parell de raons: d’una banda, les 
possibilitats d’elaboració literària tan diferents entre la narrativa i 
l’entrevista; d’una altra, hi ha el fet que Enric Valor era un home molt 
prudent, amb un gran sentit del pudor, que ben difícilment s’hauria 
atrevit mai a tant, no s’hauria mostrat tan despullat, sense la màscara del 
personatge de ficció. 

El fet va ser greu, irreversible, i va comportar el desarrelament de-
finitiu de la societat local en què havia nascut i havia crescut fins a l’edat 
de tretze o quinze anys. Diu Enric Valor: «ja no vaig tornar a viure a 
Castalla més que provisionalment i de visita, i el rumb de la meua vida es 
va desenvolupar uns anys a Elda, uns altres molt interessants, a Alacant, i 
els restants a València» (SERRANO: 1995, 37). 

En la memòria de Valor, doncs, arribat als vuitanta-i-tants anys 
d’edat, els passats a Alacant mereixien el qualificatiu d’interessants. Potser 
un home menys prudent, amb menys sentit del pudor, hauria fet servir 
un qualificatiu més fort, n’hauria dit apassionants o excepcionals. En tot 
cas ell, moderadament si es vol, els atorgava una consideració de privilegi. 

L’estada dels Valor a Alacant va ser breu, entre 1932 i 1934: 
 
L’any 1932, mesos després de la proclamació de la República, la família d’Enric 
Valor es trasllada a Alacant i s’instal·la en un xalet en les proximitats del carrer 
de Sant Ferran. La família va obrir un comerç en el popular carrer Castaños i el 
jove Enric cursà estudis en l’Escola de Comerç (MORENO: 2010, 15). 
 
Sembla, doncs, que, ara per ara, la data d’arribada a Alacant dels 

Valor no es pot afinar més. Molt més precisa apareix la data de partida: 
 
El setembre del 1934 Enric Valor i el seu germà Josep arribaven a València, pe-
rò primer s’instal·laren en un poble a la vora de la capital. Segons confessa Valor, 
«com encara no ens abellia viure dins una gran ciutat llogàrem una casa enorme, 
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de planta baixa amb un pati i una espècie d’andana, en el poble de Catarroja» 
(CLIMENT: 2011, 105). 

 
Un parell d’anys, doncs, o poc més va durar el pas per Alacant 

d’Enric Valor, dada que encara fa que ens sorprenguem més si repassem, 
com farem ara mateix, el seguit d’activitats que hi va realitzar i el rastre 
que en va quedar en la premsa de la ciutat. Certament, però, quan Valor 
va arribar a Alacant, no hi era un foraster absolut. Diu ell: «el 1932, ja 
vivíem a Alacant, sobretot pel meu pare que volia passar uns hiverns en 
un clima millor. Alacant ens era molt familiar» (SERRANO: 1995, 56). 

Familiar, coneguda: per proximitat, la ciutat s’oferia a la visita, al 
viatge per motius d’estudis, o de compres, o de gestions diverses, des de 
Castalla o des d’Elda. Sabem que el pare hi anava amb tartana 
(SERRANO: 1995, 47) i, probablement, bastant sovint. El fill l’hi havia 
acompanyat alguna vegada (SERRANO: 1995, 48). A més a més, cal tenir 
en compte el servei militar d’Enric Valor, que, per edat, es devia produir 
en una època immediatament anterior al 1932, precisament en aquella 
ciutat, a la caserna de Benalua (SERRANO: 1995, 75). 

Al costat de la salut del pare, que aleshores devia començar a flui-
xejar, ja que va morir només tres anys després, uns altres motius van 
pesar en l’anada cap a la ciutat. Fixem-nos que els Valor hi apareixen amb 
un comerç propi —«un comerç d’aparells de ràdio, antenes i tot això en 
el carrer Castaños» (SERRANO: 1995, 67)— i residint, no en un piset, 
com a Elda, sinó en un xalet. Aquest millorament de les circumstàncies 
familiars sembla que tenen una causa molt concreta: «nosaltres [diu 
Enric Valor] havíem heretat, poc abans d’anar-nos-en a Alacant, una 
bona part de la fortuna de la germana del meu pare, Empar. I també del 
germà, Francesc. Masos, terres soltes, un olivar vora Castalla...» 
(SERRANO: 1995, 67). 

Els Valor, poc o molt, s’havien refet. I sembla que, a la primera 
ocasió que n’havien tingut, havien fugit d’Elda. L’estada en aquella ciutat 
—entre el 1926, o 1924, i el 1932— devien viure-la mal adaptats, com 
un exili, en una provisionalitat incòmoda. Alacant s’hi presentava com 
una possibilitat molt més atractiva. Ara bé, per poc que s’hi identificaren 
Enric Valor i els seus, el temps passat en aquella ciutat, entre els quinze i 
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els vint anys d’edat, més o menys, no podia deixar de marcar-lo profun-
dament. 

Una cosa que ens sobta de l’etapa alacantina d’Enric Valor és que, 
molt poc després d’arribar-hi, ja ens apareix com un decidit i actiu 
militant de la llengua. Alacant era aleshores una ciutat valencianoparlant: 
«Lingüísticament el país estava sencer [diu el mateix Enric Valor, 
recordant la ciutat com la va conéixer ell els anys 30]. El qui parlava en 
castellà, o era un emigrant o era un senyor de la burgesia, que començava 
a passar-se’n» (SERRANO: 1995, 71). 

Francisco Moreno parla de «forta presència de la llengua valencia-
na en la vida quotidiana, com demostra que el diari més llegit en la ciutat 
i en la província fóra el setmanari satíric El Tio Cuc, escrit habitualment 
en valencià» (MORENO: 2010, 20). El Tio Cuc era un referent de 
l’Alacant d’aleshores. Valor se’n recordava així:  
 

Don Josep Coloma i Pellicer era el director d’aquella publicació satírico-política, 
que tirava 20.000 exemplars setmanals. Era un home molt nacionalista, molt re-
publicà, de clars coneixements sobre la catalanitat [...] Un dia m’hi vaig presen-
tar i li vaig dir que era de Castalla i que volia ajudar-lo i fins i tot millorar, si li 
semblava, l’ortografia del periòdic que es feia a la castellana. Quan al final el vaig 
convéncer, el primer dissabte la gent protestava i deia que la revista no es podia 
llegir (SERRANO: 1995, 57-58). 
 
Hi va haver moltes dificultats, però entre el jove entusiasta i el di-

rector van tenir el coratge i l’encert d’acostar l’ortografia d’aquell divulga-
díssim setmanari a la proposta ortogràfica de Castelló. En aquell moment 
primerenc de la normativització al País Valencià, va ser la iniciativa de 
més abast popular en aquest sentit. Valor va ser convincent i eficaç. 
Sembla, d’altra banda, que el senyor Coloma estava bastant disposat a 
deixar-se convéncer. Tenim alguns indicis pel que fa a la seua bona 
predisposició, respecte de la dignificació de l’idioma. Així, ja «en 1923 va 
aparéixer una carta en la redacció [d’El Tio Cuc] firmada per Quico 
Carratalà que demanava un esforç per a “contribuir a la conservació de la 
parla valenciana purificantla de lo que podriem denominar barbarismes”» 
(MORENO: 2010, 22). 
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En una data més propera a l’arribada d’Enric Valor, el setmanari 
«va saludar l’aparició, al setembre de 1930, d’Avant, setmanari republicà i 
valencianista, “que mos servirà de mestre per a dependre a escriure y a 
parlar la nostra llengua corrompuda per mals visis y pernicioses contami-
nacions”» (MORENO: 2010, 22) 

Per tant, curiosament, la voluntat de dependre existia, però no hi 
havia mestre. Aquesta és la funció que exerciria Enric Valor, segurament 
perquè no hi havia ningú disposat, o simplement prou preparat per a 
complir-la. Cal dir que l’actitud respecte de l’idioma responia o es 
complementava amb unes posicions polítiques més o menys coherents. 
Segons Òscar Pérez Silvestre: «El Tio Cuc comença a ser esmentat per El 
Camí l’octubre de 1932 en tant que mitjà favorable al procés d’elaboració 
d’un estatut d’autonomia per al País Valencià» (2010, 33). 

 
L’agost de 1933, El Camí felicitava la redacció d’El Tio Cuc per la publicació 
d’un article setmanal sobre l’autonomia i pels treballs preparatoris de l’ARA i els 
convidava a adoptar una ortografia que resultara més conforme a la parla alacan-
tina. Cap a finals d’aquell any, Enric Valor proposà a Josep Coloma fer servir en 
el setmanari les bases ortogràfiques aprovades a Castelló (PÉREZ: 2010, 30-31). 
 
Des dels cercles valencianistes de la ciutat de València es feia a 

Coloma aquesta crida a la coherència: l’autonomisme professat per El Tio 
Cuc i la seua intervenció en la constitució de l’ARA —l’Agrupació 
Regionalista d’Alacant— havien de comportar l’adopció de l’ortografia 
normativa. Era la conseqüència lògica. 

D’aquest impuls organitzatiu i autonomisme previs en sabem poc. 
El mateix Enric Valor en va parlar en el seu discurs d’investidura com a 
honoris causa per la Universitat d’Alacant: 

 
Els membres més actius i entusiastes de l’Agrupació Regionalista [...] freqüentà-
vem la llibreria de Llorenç Carbonell i també anàvem a una altra del carrer Sa-
gasta, però sols per adquirir el setmanari El Camí, de València. El propietari 
d’aquesta segona llibreria era completament contrari al desvetllament cultural 
valencià, però, contradictòriament, difonia el setmanari perquè  
—deia— estava molt ben presentat i escrit (PÉREZ: 2010, 44). 
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Sembla que hem d’entendre que el propietari de la primera, per 
contra, no hi era gens contrari. Llorenç Carbonell va ser un important 
personatge en la vida cívica i política d’Alacant. En paraules d’Enric 
Valor: «fou alcalde de la ciutat durant la República i durant la Guerra 
Civil, el llibreter Llorenç Carbonell [...] En tal llibreria hi havia sempre 
una gran exposició de llibres en català procedents de les més importants 
editores catalanes» (PÉREZ: 2010, 43).  

El punt de convergència i de reunió, la font quasi única de lectures 
en català d’aquells valencianistes actius i entusiastes, i potser també en part 
l’origen de l’Agrupació Regionalista, doncs, era la Librería Gutenberg, al 
número 4 del carrer Girona d’Alacant (PÉREZ: 2010, 43). De fet, sembla 
que aquella llibreria, sens dubte per la voluntat i l’impuls del seu propie-
tari, havia estat la via de penetració de l’ortografia de l’Institut d’Estudis 
Catalans al sud valencià, entre la minoria culta interessada. Segons el 
mateix Enric Valor:  
 

Quant a la repercussió de les Normes de Castelló, haig de dir que a Alacant feia 
temps que pràcticament s’escrivia d’acord amb aqueixes normes. Llorenç Carbo-
nell, alcalde republicà d’Alacant, tenia una llibreria ben muntada on hi havia 
molts llibres en català, del Principat, de les Illes i del País Valencià, que llegia el 
públic lector molt abans de signar-se les normes (SERRANO: 1995, 59). 

 
Aquell establiment llibreter va ser, sens dubte, important en la bio-

grafia intel·lectual d’Enric Valor, fins al punt que la seua formació 
literària no s’explicaria sense fer-hi referència, o hauria estat necessària-
ment tota una altra. En el discurs d’investidura adés esmentat, el mateix 
Enric Valor feia memòria de les lectures que allí va trobar: llibres de les 
editorials Catalònia, Barcino, Alpha, Proa, l’Estel; d’autors catalans com 
ara Marià Vayreda, Prudenci Bertrana, Aurora Bertrana, Eugeni D’Ors, 
Joan Puig i Ferreter, Carles Soldevila, Miquel Llor, Josep Maria de 
Sagarra, del mallorquí Llorenç Villalonga, traduccions de Josep Carner i 
d’Andreu Nin, dels valencians Almela i Vives, Artur Perucho, Eduard 
López Chavarri, Joaquim Reig (PÉREZ: 2010, 43-44). Tots aquests 
llibres no es devien poder adquirir, fora de la Gutenberg del carrer 
Girona, en cap altre lloc a l’abast del jove Valor, que difícilment podia 
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eixir, a darreries dels 20 i primeries dels 30, de l’àrea d’influència 
d’Alacant, en un moment en què València li parava massa lluny. 

Respecte dels autors valencians que aleshores va llegir, el mateix 
Valor explicita com el van afectar, com a possible model: «No cal dir que 
tots quatre em van causar una gran impressió, pel seu interès i sobretot 
per la dignitat amb què hi veia tractada la nostra llengua en el nostre 
territori» (PÉREZ: 2010, 43-44). 

Aquells joves actius i entusiastes freqüentadors de la Gutenberg del 
senyor Carbonell d’Alacant, nodrits literàriament amb  

 
allò millor que es produïa llavors en la nostra llengua van començar a trobar [en 
paraules del mateix Valor] desagradable comprovar que el gros de la nostra gent 
popular, mancada de tota preparació lingüística hagués de llegir en la revista El 
Tio Cuc [...] l’ortografia castellana, la qual els mateixos lectors trobaven inade-
quada, però al seu entendre indispensable (VALOR: 1999). 
 
Era una ortografia inadequada però indispensable, tot alhora, per-

què com ara  
 
en casos de la prepalatal africada sonora que apareix en mots com germà, gine-
bre, passejar o ajuda, veure’l representat per una ch espanyola els estranyava, pe-
rò no imaginaven que es pogués fer d’una altra manera [...] Ingènuament, diver-
sos neòfits em deien que alguns sons del valencià «no es podien escriure», per-
què a ells, naturalment, els seus mestres els havien inculcat com a veritat incon-
cussa, que les lletres del nostre alfabet representaven necessàriament i únicament 
els sons que el castellà els donava (VALOR: 1999). 
 
I el senyor Valor ho exemplificava, en aquell mateix «Discurs 

d’investidura» de la següent manera: «Com hem d’escriure cosa? —m’ar-
gumentaven—. ¿Veus com no s’hi pot? Es llig cóssa però no cosa». 
Aquest era, doncs, el nivell o to general de la discussió que es produïa 
quan als actius i entusiastes se’ls acostava un neòfit. Podem imaginar-nos 
com devia ser quan el discutidor no disposava de la bona voluntat d’un 
neòfit. 

Una pregunta se’ns imposa: quants actius entusiastes i quants neòfits 
pul·lulaven més o menys al voltant de la Gutenberg de l’Alacant republi-
cà? Ens sentim temptats de creure que molt pocs. I tanmateix n’hi va 
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haver d’il·lustres i influents, personatges que pesaven en la vida ciutadana. 
Com ara el senyor Àngel Pascual Devesa (Finestrat, 1890-Alacant, 
1950) que no sols va acceptar la direcció de l’Agrupació Regionalista, 
quan es va constituir el 24 setembre del 1933, en una assemblea celebra-
da en l’Associació de Premsa, sinó que hi va dedicar temps i energies, i hi 
va assolir un protagonisme notori. Era aleshores degà del Col·legi Oficial 
de Metges i vicepresident de l’Ateneu d’Alacant, i «formà part del grup 
que adquirí Diario de Alicante l’any 1930» (PÉREZ: 2010, 35). El senyor 
Emili Costa i Tomàs (Alacant, 1881-Orleansville, a Algèria, 1939), 
fundador i director d’aquell diari, acceptà la vicepresidència de l’entitat 
regionalista (PÉREZ: 2010, 35), si bé, pel que sembla, amb una participa-
ció molt més apagada. Al director de l’influent i divulgadíssim setmanari 
El Tio Cuc, Josep Coloma i Pellicer, li’n va correspondre la tresoreria. La 
secretaria la van compartir Alfred Badenas i Enric Valor. 

Aquella primera assemblea de l’ARA va obtenir un ressò especial 
en tres mitjans de la ciutat: en El Tio Cuc i en el Diario de Alicante, però 
també en El Luchador, publicació que permetia l’excepció d’algunes 
col·laboracions en valencià d’Enric Valor (PÉREZ: 2010, 32), i que era el 
portaveu del Partit Republicà Radical Socialista, justament el partit que 
liderava l’alcalde i llibreter Llorenç Carbonell. 

Enric Valor se’n recordaria, molts anys després, amb una certa 
tendresa autoirònica:  

 
Anàrem a l’Associació de la Premsa, molt ben preparats. Coloma féu un discurs, 
el president un altre, jo el tercer. I l’endemà jo estava molt tou perquè el Diario 
de Alicante deia: «Sendos discursos de gran categoría del Sr. Coloma, del doctor 
Devesa y del primer secretario de la Agrupación, Sr. Valor» (SERRANO: 1995, 
61). 
 
La segona assemblea de l’Agrupació es va celebrar el 17 de febrer 

del 1934, en la qual Enric Valor va ocupar una posició de relleu: llegiria 
el text del reglament pel qual es regiria l’entitat (PÉREZ: 2010, 36) i es 
veuria confirmat en el seu càrrec en la Secretaria. 

El juliol d’aquell mateix any l’Agrupació Regionalista celebraria un 
dels seus actes més importants, la cloenda de la III Setmana Cultural 
Valenciana. Inaugurada a Castelló amb un discurs del doctor Devesa, 
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desenvolupada a València i clausurada a Alacant entre el 22 i el 29 
d’aquell mes, s’hi van adherir 6.876 persones, 124 ajuntaments valenci-
ans, 325 entitats culturals i polítiques de Catalunya, Mallorca, Galícia, 
País Basc i País Valencià (CLIMENT: 2011, 83-96). Per participar en la 
cloenda, el dia 29 de juliol arribaren a Alacant unes 200 persones de 
València, Castelló, Xàtiva, Alcoi, Bocairent, Algemesí, etc., que es van 
adreçar en primer lloc a l’Associació de la Premsa, on els van rebre Àngel 
Pascual Devesa, Enric Valor i Josep Coloma, i des d’on van marxar en 
manifestació, «al front de la qual anava l’ensenya nacional dels valencia-
nistes d’Alcoi», fins a l’Ajuntament. Els hi va rebre l’alcalde Carbonell, 
que presidiria l’acte i faria el discurs final. En la crònica d’El Camí, 
l’alcalde  

 
pronuncià les paraules que molts dels visitants de València volien sentir, el com-
promís dels alacantins amb la reivindicació d’un estatut d’autonomia per al País 
Valencià. «Si este desvellar del valencianisme és desig de saber-nos governats 
dins de tota equitat i justícia, allà on vaja València i Castelló anirem nosatres els 
alacantins [...]. Si algun dubte hi havia en vosatres respecte als alacantins, bande-
geu-lo...» [I sempre segons El Camí] «la formidable ovació i els visques a les 
comarques valencianes i a les llibertats de la Pàtria Valenciana impedixen oir el 
final del breu i patriòtic discurs de l’alcalde» (CLIMENT: 2011, 96-99). 
 
En les converses amb Rosa Serrano, però, el mateix Enric Valor no 

assenyalava la cloenda de la III Setmana Cultural com l’acte més 
important de l’ARA, sinó que per a ell sembla que sobretot: 

 
Foren notables dos esdeveniments duts a terme per l’Agrupació: la gran mani-
festació que acudí a l’acte de canvi de nom de la Rambla Méndez Núñez, pel de 
Rambla de Catalunya, proposat per ARA i acceptat i acordat per l’Ajuntament 
d’Alacant; i també ocorregué igual amb una bella plaça [...] la qual batejàrem 
com Plaça de Catalunya. En guanyar la Guerra Civil el franquisme li canviaren 
aquest nom pel de Plaza de los Luceros (SERRANO: 1995, 70). 
 
Certament, aquestes iniciatives tingueren un ressò ciutadà. Els es-

tudiosos, però, només tracten el cas de la plaça i no fan referència al de la 
rambla. Així, a proposta de la Comissió de Foment, feta el 25 de juliol del 
1934, l’Ajuntament d’Alacant va aprovar només dos dies després, per 
aclamación unánime, el canvi de nom de la Plaza de la Independencia, que 
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passaria a dir-se de Catalunya. El fet va ser polèmic i Enric Valor ho va 
comentar o justificar en un article en El Luchador, publicat el 17 d’agost 
amb un títol intencionat: «La veritable pàtria» (MORENO: 2010, 26). 

L’acord municipal es prenia en el Ple només dos dies abans de la 
cloenda de la III Setmana Cultural i seria, per tant, difícil negar la relació 
entre els dos fets «i sembla que obeïa a la solidaritat envers Catalunya 
pels maltractaments que estava rebent en el seu autogovern [...] des de 
l’ascens de la CEDA en les eleccions generals de 1933» (PÉREZ: 2010, 
37) i, segons El Luchador, «el Ple, presidit per Llorenç Carbonell havia 
acordat el dia 14 de setembre que “a la solemnidad de rotular la Plaza de 
la Independencia con el nombre de Plaza de Catalunya se invite al 
presi[dente] de la Generalidad Catalana para que personalmente o por 
delegación asista al acto”» (PÉREZ: 2010, 37, 38). La decisió tenia un 
marcat caràcter polític. Segons Francisco Moreno Sáez:  

 
En la cerimònia de descobriment de la làpida amb el nou nom de la plaça Llo-
renç Carbonell exalçà Catalunya i els seus hòmens més prestigiosos, i al final, el 
públic va prorrompre en víctors a Catalunya, Macià, Companys, l’alcalde 
d’Alacant, al president de la República, a la mateixa República i a Alacant (2010, 
26). 
 
Va ser, sens dubte, un acte emotiu i popular. Després de la revolu-

ció d’octubre d’aquell any, però, i de la reacció que va comportar, 
l’Ajuntament alacantí va ser suspés i substituït per una gestora, que va 
tornar a posar a la plaça l’antic nom. No tornaria a dir-se de Catalunya 
fins al 29 d’abril del 1936, després de la victòria del Front Popular 
(MORENO: 2010, 26). Aleshores, però, Enric Valor no vivia ja a Alacant. 
S’havia acabat aquella etapa de la seua vida, fonamental sens dubte pel 
que fa a la seua trajectòria cívica i cultural. 

Si considerem l’edat que tenia, entre 21 i 23 anys, i el poc temps 
que hi va estar, la seua voluntat d’intervenció cívica, el rastre deixat per 
Valor a Alacant, són molt notables. No desaprofità cap ocasió d’actuar i 
fer-se sentir, fins i tot va tindre un programa en la recentment creada 
Radio Alicante, Parla ara es deia, «emés els dijous i els dissabtes, en què 
parlava de la llengua dels valencians i de les activitats de l’Agrupació 
Regionalista» (MORENO: 2010, 18). També va participar com a jurat 
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dels llibrets de les Fogueres, per tal «d’anar normalitzant el deteriorat 
valencià que s’escrivia a Alacant» (MORENO: 2010, 22). 

Tota aquella faena començada, que ja havia donat uns resultats ra-
onablement bons o prometedors, Enric Valor la va abandonar al 
setembre del 1934 (CLIMENT: 2011, 105), per instal·lar-se a València. 
Ho va fer amb tota la família, arrossegat pel germà, malgrat la posició 
estable i còmoda que havien aconseguit a Alacant, amb «el comerç 
d’aparells de ràdio, antenes i tot això», en paraules d’Enric Valor, que 
molts anys després ho resumia així: «El comerç va funcionar, però el meu 
germà ja havia fet un parell de viatges informatius a València i se n’havia 
enamorat. Coses de la joventut» (SERRANO: 1995, 67). Sempre segons 
ell mateix, l’aventura el seduïa: «D’altra banda, els amics i companys 
nacionalistes de València em deien que ací, al Cap i Casal, estaria millor 
en el pla polític i cultural, sobretot perquè ací hi havia tertúlies no sols 
polítiques, sinó també literàries, i tindria més possibilitats de desenvolu-
par la meua vocació d’escriptor» (SERRANO: 1995, 67). 

En el moviment cultural i cívic del valencianisme a Alacant, devien 
trobar molt a faltar a Enric Valor, que hi devia deixar un gran buit, sens 
dubte. En El Tio Cuc, pel que fa a la continuïtat de les seues iniciatives, 
segons Pérez Silvestre,  

 
fins al gener de 1935, només s’hi van publicar unes «Normes elementals per a 
pronunciar les lletres» que s’havien introduït des del juliol de 1934; i després hi 
trobaríem les sèries «La llengua dels valencians. Preguntes i respostes» i «Voca-
bulari castellà-valencià i lliçons de gramàtica valenciana», publicades en la segona 
meitat del 1935 (PÉREZ: 2010, 32). 

 
Així, doncs, aquest autor conclou:  

 
L’absència d’Enric Valor en la redacció d’El Tio Cuc, malgrat el buit notable que 
deixava, fou suplida pel convenciment de Josep Coloma que calia continuar 
aquella labor de normalització i de difusió de les Normes de Castelló des 
d’Alacant (PÉREZ: 2010, 32). 

 
Un altre estudiós, Josep Daniel Climent, remarca l’absència de Va-

lor amb tintes més negres: «la base social del valencianisme polític a 
Alacant era molt feble i la pèrdua d’un dels elements més destacats, Enric 
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Valor, suposà en la pràctica l’escapçament del moviment» (CLIMENT: 
2011, 77). I el mateix autor ho il·lustra aportant un document inèdit del 
màxim interés: una carta de Josep Coloma a Nicolau Primitiu, del 14 de 
juliol del 1935, quan encara no feia un any que Enric Valor se n’havia 
anat d’Alacant, pronunciant-se en els següents termes:  

 
Que es puga arribar a la identificació de tots els valencianistes fins aconseguir el 
recobrament de les perdudes llibertats del nostre País. Per ma part faig quan puc 
en tal sentit, i més faria si no estigués tan soles. Perquè teniu que saber, amic 
Nicolau, que el grup regionaliste que vaig formar a costa de no poques fadigues i 
amb l’ajuda d’Enric Valor Vives, s’ha fet pols; no perquè els adherits hatgen re-
fusat pertànyer a l’agrupació. Sinó perquè el senyor Valor Vives que era secretari 
i poseidor del reglament, llibres de comptes i tota mena de documentació per la 
marxa ja iniciada de l’agrupació, fa properament un any, cuan canvià de residèn-
cia d’Alacant a Catarroja, s’ho endugué tot, i ha comportat que l’agrupació mori-
ra per abandó. Molt lamentable (CLIMENT: 2011, 77-78). 
 
Josep Daniel Climent hi observa, encertadament, que  
 
les afirmacions de Coloma de culpabilitzar Valor de la desaparició de l’agrupació 
per haver-se emportat uns papers ens semblen totalment desproporcionades, 
perquè aquesta responsabilitat únicament havia de recaure damunt dels que no 
havien sabut dinamitzar i enfortir l’agrupació al llarg de les comarques alacanti-
nes (CLIMENT: 2011, 78). 
 
Les afirmacions desproporcionades de Josep Coloma donen, però, la 

mesura del seu ressentiment contra Enric Valor, per qui d’alguna manera 
es devia sentir traït; i sembla una reacció ben natural i pròpia del mestre 
que ha perdut el deixeble estimat, sense el qual una part de la seua obra 
restava amenaçada. Sens dubte estava ben dolgut, i potser tenia part de 
raó, contra qui l’havia embarcat en unes empreses que ell mai no s’hauria 
atrevit a emprendre tot sol, i ara l’abandonava. La sensació de fracàs, de 
pèrdua de temps, potser de descrèdit personal i tot, li devia resultar ben 
amarga. 

D’altra banda, el 9 de setembre següent Nicolau Primitiu va res-
pondre a Josep Coloma: «no us havíem dit res esperant d’un dia a atre 
veure a l’Enric Valor per fer-li algun preguntat. No vos ha escrit donant-
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vos explicacions? Ell ens digué que lo que ell tenia eren papers sense gens 
[d’]importància per al grup regionaliste d’ahí» (CLIMENT: 2011, 79). 

No sabem si Enric Valor va escriure a Coloma. Sobre aquest afer, 
no en tenim la seua versió. Només trobem en les converses amb Rosa 
Serrano: «Vivint ací a València, a partir de 1934, vaig perdre el contacte 
amb Coloma dins aquell embolic polític dels primers anys de la Repúbli-
ca i, durant la Guerra Civil, un dia vaig saber que havia mort» 
(SERRANO: 1995, 58). 

Valor, doncs, havia estat l’home fonamental i indispensable 
d’aquella efímera represa valencianista a Alacant. Considerant la faena 
feta, la quantitat i la qualitat de les persones que va mobilitzar, el poc de 
temps de què hi va disposar i l’edat tan primerenca en què ho va fer, la 
voluntat i la capacitat d’intervenció cívica ens han de semblar sorpre-
nents. Una pregunta s’imposa: d’on havia eixit? Com s’havia format 
aquell jove singular? 

Si parem atenció a les explicacions que donava sobre ell mateix, 
Valor solia fonamentar la seua trajectòria en la llengua oral rebuda de 
Castalla i en l’ambient cultural familiar en què havia viscut. Referint-se a 
l’època que ara tractem, deia: «el 32 era molt jove. Tenia tan sols 21 anys 
i vivia a Alacant. De tota manera jo estava “normativitzat”. Pensa que, a la 
Foia de Castalla, teníem una llengua molt sòlida i molt poc corrompuda» 
(SERRANO: 1995, 58). 

En aquesta idea li agradava insistir: «Era molt jove, però ja estava 
prou ben orientat. La influència del lloc de naixement i la seua societat, la 
de mon pare i ma mare, ell, damunt, molt instruït per Cambó» 
(SERRANO: 1995, 59), perquè  

 
quan la seua mare, viuda ja, l’envià a la Universitat de Barcelona a estudiar Filo-
sofia i Lletres, allí era company i coetani de Cambó, que solia explicar-se en el 
pati de la vella universitat, trobà molt interessants les teories de la incipient Lliga 
Regionalista, que li aclarien moltes coses d’aplicació en el Regne de València 
(SERRANO: 1995, 27). 
 
La influència del pare en la formació d’Enric Valor va ser gran. 

Se’n va encarregar personalment, sens dubte aprofitant la gran quantitat 
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de temps lliure de què gaudia, com a propietari rural. Segons el testimoni 
del fill:  

 
El meu pare es veu que ja ens va ensenyar de tot. Pense que vaig llegir molt aviat 
[...] simultanejàvem el castellà amb el català que ell ens ensenyava a llegir en 
L’Esquella de la Torratxa. O siga el català d’abans de Fabra. [I afegeix tot seguit:] 
L’any 28 o 29 ens va comprar tres obres de l’editorial l’Estel. Devien ser les pri-
meres que eixien [...] Ell se n’havia col·leccionat molts exemplars [de L’Esquella] 
i els va dur de Barcelona en un volum bastant gros que s’havia relligat allí mateix 
(SERRANO: 1995, 44-45). 
 
Entremig de la venerable Esquella i els tres volums de l’Estel, tota la 

resta, evidentment, havien sigut, però, lectures en castellà i potser alguna 
en francés. La mare va ocupar un lloc fonamental en la formació literària 
primerenca de Valor: «Ma mare es dedicava a llegir-se tota la literatura 
que ells tenien del segle passat [el XIX], en la seua bastant ben nodrida 
biblioteca» (SERRANO: 1995, 40), i tot seguit donava la llista dels que 
recordava, entre els quals alguns autors ja del XX: Hugo, Dumas, Balzac, 
Flaubert, Verne, Bernardin de Sant Pierre, Dickens, Tolstoi, Dostoiev-
ski, Alarcón, Baroja, Blasco Ibáñez, Fernández Flórez... I aquella 
literatura, òbviament, per a un lector de Castalla aleshores només es 
trobava disponible en traduccions al castellà, o en l’original també en 
castellà. El mateix Valor declara:  

 
Com a casa no ens parlava ningú en castellà, com era natural, quan encara in-
fants ens vam ensenyar a llegir en aquesta llengua, ens agradava més que ella ens 
contàs sintèticament en valencià, les obres Los miserables, El Conde de Montecris-
to... A vegades deia: «Mira, anem a contar Cinco semanas en globo...» I estava una 
quinzena contant-nos la història, pam-pam, perquè es sabia tots els detalls i ho 
feia tan bonic...! (SERRANO: 1995, 41). 
 
En canvi, segons el mateix Valor:  
 
Ja sabent llegir en castellà i coneixent millor aquest idioma, també començà a lle-
gir-nos en família diverses novel·les amb la seua veu dolça i interessant per les in-
flexions que prenia i el sentit que donava a la bona prosa. Quines nits d’hivern, 
abans o després de sopar, oint aquelles pàgines vora una llar esplèndida amb un 
foc com un carrascal, que deien! (SERRANO: 1995, 41). 
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La frontera entre llengües era nítida, doncs, absolutament ben de-
limitada: el català com a única llengua oral, el castellà com a única llengua 
escrita. L’excepció de L’Esquella de la Torratxa no podia significar gran 
cosa. Els llibres de l’Estel, adquirits pel pare «l’any 28 o 29», sí que potser 
se’ns presenten més carregats d’implicacions i de possibilitats. Primer que 
res, per la seua actualitat: acabats d’eixir de la impremta en aquell 
moment, no tenien l’origen remot i venerable de L’Esquella, i no apareixi-
en com una excepcionalitat absoluta. Devien procedir de la llibreria 
Gutenberg —o d’on si no?—, d’Alacant, on el pare devia viatjar més o 
menys sovint des d’Elda, i on, com hem vist, la família acabaria ins-
tal·lant-se poc després. Procedien, doncs, d’un establiment comercial on 
se’n podien trobar molts més, de llibres en català. Molt probablement, 
devia ser el pare qui li va descobrir aquella llibreria, on la literatura 
catalana tenia un espai generós, i que seria fonamental en la formació 
cultural i literària del jove Valor, però sobretot en la seua opció lingüísti-
ca, d’adoptar el valencià com a llengua de l’escriptura, com a llengua 
literària i nacional. Aquesta opció no podia basar-se només en la tradició 
local i familiar, que en Valor ja hem vist que li agrada assenyalar com a 
causa primera o única de la seua aventura intel·lectual i cívica. El salt a fer 
un ús també escrit del valencià no deixava de ser, d’alguna manera, una 
violació de la tradició rebuda, un fenomen de modernitat. Enric Valor no 
ho podia viure d’una altra manera, l’any 28 o 29. Donant-nos aquesta 
data aproximada, Valor vol dir-nos que els llibres de L’Estel, regalats pel 
pare, li van arribar encara a Elda, no molt abans de fer el servei militar, 
precisament a Alacant, en el Regiment 10 de Benalua (SERRANO: 1995, 
75). Llavors, les estades llargues a la ciutat, més que mai abans, i la 
disposició de temps lliure li devien oferir la possibilitat de passar de tant 
en tant per la llibreria de l’alcalde Carbonell. Hi va trobar llibres i 
persones, lectures i converses que el van estimular decisivament. 

Malgrat totes les reivindicacions de la tradició muntanyenca i pai-
ral que va fer Valor al llarg de la vida, sinceres i apassionades sens dubte, 
en aquell temps de joventut patia també un important afany personal de 
modernitat, posseïa una receptivitat molt sensible davant els signes del 
temps. Aquesta característica seua molt probablement es deu en part al 
llarg temps de residència a Elda. És difícil que ningú puga viure en un 
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medi, entre els quinze i els vint anys, sense conseqüències profundes. A 
l’Elda industrial, republicana, proletària, un desposseït i desarrelat com 
ell hi estava molt més exposat als efectes de la modernitat que no si 
s’haguera quedat a la Castalla natal, una societat molt més estable i lenta, 
ben integrat en la societat dels propietaris rurals de mitja capa. 

En la biografia publicada pel seu nebot, L’oncle Enric Valor i Vives, 
Josep Valor i Gadea, en una de les converses que s’hi transcriuen, hi 
llegim: «—A Elda —diu Enric Valor— em vaig ensenyar el món de les 
idees polítiques. Vaig conéixer els comunistes i els anarquistes, i final-
ment em vaig fer comunista» (VALOR I GADEA: 2011, 301). Però 
podem sospitar que hi va adquirir molt més que una ideologia, també 
una sensibilitat. Remarquem que, posat a triar a quina ideologia es 
convertia, entre comunisme o anarquisme, es va estimar més la novetat 
absoluta dels més minoritaris, els qui pràcticament no comptaven amb 
gens de tradició al darrere. 

Al mateix Valor i Gadea devem una anècdota impagable en aquest 
sentit, de l’entusiasme amb què el joveníssim Valor s’esforçava a assumir 
la novetat o la modernitat al seu abast. La transcriu en forma de diàleg 
entre ell i el seu oncle, que li declara: 

 
—Era naturista complet. 
—I nudista? 
—Ui!, tres o quatre anys. Escrivia articles i tot en una revista. 
—Anaves a soles? 
—No, amb un grupet de la CNT que eren anarquistes. [...] 
—I què féieu? Anàveu despullats per la muntanya? 
—En arribar al camp sí. Anàvem completament nuets. [...] a Elda no ho mira-
ven malament. Hi havia gran quantitat de naturistes. 
—Això què degué ser, pels anys 30? 
—Un poc abans, jo devia tenir quinze o setze anys. Anàvem damunt del túnel a 
prendre el sol. I un dia ens agafà un guàrdia i vàrem discutir amb ell completa-
ment en conill. I al final l’home diu: «Cuanta razón se ve que tenéis, que estáis 
ahí enseñándome los cojones y todo» (VALOR I GADEA: 2011, 300-301). 
 
Enric Valor va freqüentar a Elda els medis més esquerrans o ideo-

lògicament avançats de la ciutat, entre els seus quinze i vint anys. Allà el 
sentit de pertinença, de compartir una mateixa visió del món i uns 
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mateixos ideals era important. Que en aquells cercles hi va ser reconegut 
com un dels seus sembla una cosa certa. En tenim algun indici important. 
Pocs anys després, en temps de guerra, els Valor vivien al mas de Planis-
ses: els dos germans, Josep i Enric, amb les respectives mullers, ja casats, 
amb sengles fills acabats de nàixer, i amb la mare. El pare havia mort el 
1935. Als pocs mesos de començada la guerra tots ells van viure un 
incident greu, d’un perill cert. El nebot i biògraf d’Enric Valor, Valor i 
Gadea posa en boca de son pare, germà del biografiat, una versió del fet: 

 
Vivíem del que donava el mas: blat, fruites, gallines del corral, i de la cacera, de 
la qual cosa s’encarregava ton tio... 
L’onze d’agost [del 1936] apareix una partida d’anarquistes d’Elda que cercaven 
pels masos propietaris amagats. Són mitja dotzena d’homes armats. Demanen 
pels germans Valor i ta mare [la cunyada d’Enric Valor] ve a buscar-nos pel 
camp i a alertar-nos. Porta al si la meua cartera amb els diners i documents 
comprometedors que són ben amagats en un badall de penya... Al cap de poc, 
amb la por a l’ànima i per distints camins, tornem a la casa de Planisses. El cap 
de colla ens anuncia que haurem de baixar a Elda amb ells. Això pot significar la 
mort. En la llista estem tots, fins els dos xiquets [els cosins Enric i Josep Valor] 
que éreu vosaltres. No volien deixar ni la llavor... Afortunadament, un dels cene-
tistes creu recordar el tio Enric del temps que havíem llavorat per a Trino Vera, 
d’Elda: 
—Me parece conocerte. ¿Tu no trabajabas con Trino Vera? Claro, —es pega 
una palmada al front— tu y yo jugábamos al dominó en el casino del Fondoni-
co. 
L’home s’entusiasma: 
—¡Esclavo! ¡Eras un esclavo de los Vera! 
—Sí, sóc Enric Valor... 
—Claro, hombre, ahora me acuerdo de ti— es gira als altres i els informa: 
—Nada, es de los nuestros... (VALOR I GADEA: 2011, 64-65). 
 
L’episodi, segons Gadea i Valor, es va tancar amb una frase de gust 

neorealista «Que maten uns pollastres. Aquí no ha pasado nada», que no 
queda clar si Josep Valor s’atribueix com a pròpia. El biògraf hi afig un 
balanç aproximatiu, desolat: «El corral es degué buidar...». 

En Temps de batuda, concretament en el capítol vuité, hi retrobem 
aquest episodi, òbviament adaptat a l’estructura de la novel·la, amb un 
Frederic Genovard, protagonista i alter ego d’Enric Valor, encara fadrí i 
sense cap germà, sinó amb una germana, que passa un tràngol idèntic al 
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descrit per Valor i Gadea, que se salva igualment d’un escamot anarquis-
ta que passa pel mas de l’Almussai «netejant d’animàlies la muntanya», 
en expressió d’Enric Valor (VALOR: 1991, 313). 

Que Enric Valor se sentira durant la guerra, en més d’una ocasió, 
una animàlia desencauada que considerava impotent la possibilitat de ser 
eliminada en alguna operació de neteja és, per la seua pertinença a una 
família de senyorets, un fet versemblant. Els elements enquadrats en 
ideologies amb què, fins al moment de començar la guerra, ell mateix 
havia simpatitzat, de sobte, s’havien tornat un greu perill, una amenaça 
de mort que es podia complir en qualsevol moment. La seua trajectòria 
excepcional, com a home d’esquerres malgrat la classe social a la qual més 
o menys pertanyia, no li garantia que els revolucionaris, més o menys 
descontrolats, feren d’ell sempre una excepció. Li devia semblar lògic que 
uns altres possibles, futurs botxins que, sens dubte, se li podien presen-
tar, potser no estarien tan ben informats, com alguns anarquistes d’Elda, 
de la seua trajectòria com a home d’esquerres, i en certa manera expulsat 
de la classe dels propietaris. De fet, després d’aquella feta, els Valor van 
deixar el mas de Planisses i se’n van anar a Castalla (VALOR I GADEA: 
2011, 65 i seg.), molt possiblement per viure entre gent coneguda, que els 
poguera servir de protecció, que saberen que més enllà de posseir un 
parell de masos i algunes altres terres, no eren enemics de la República, 
no s’havien distingit precisament per posicions intransigents. 

En les converses amb Rosa Serrano, Valor es va mostrar sens dub-
te molt prudent parlant de la guerra:  

 
El febrer de 1937 em van mobilitzar i vaig anar al regiment 10, que era el meu de 
1932, en el quarter de Benalua d’Alacant. Després m’enviaren a Gandia 
d’instructor com a suboficial provisional. Me’n vaig sortir, encara que no hi era 
tan bo com el meu germà. Ell va arribar a suboficial autèntic. A Gandia vaig en-
trar en la 4a Brigada. A mi és que no m’agradava manar. Volia ser soldat ras. [...] 
Vaig romandre en l’exèrcit republicà fins al 31 de març de 1939, en què ens en 
vam anar a casa derrotats. Vaig complir fidelment en tot allò que em manaren i 
vaig passar moltes experiències, sobretot en la defensa de la costa; però no vaig 
estar mai en primera línia de foc, per bé que, tanmateix, la meua llarga perma-
nència en files em va permetre conéixer detalladament el tema de la guerra com 
per poder escriure la meua extensa novel·la Enllà de l’horitzó (SERRANO: 1995, 
75-76). 
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El lector susceptible podria dir, davant aquestes declaracions, que 

Valor no hi posava gran entusiasme, parlant de la seua experiència de 
guerra. S’havia limitat a complir. D’altra banda, sembla, però, que hi va 
haver molt més. En la biografia escrita pel seu nebot Josep Valor i Gadea, 
aquest afirma que el germà d’Enric Valor —i pare del biògraf— realment 
hauria desertat i li hauria anat de ben poc, si no acaba la guerra a temps, 
passar per un consell de guerra amb el trist final previsible (VALOR I 

GADEA: 2011, 68-78), i recull les següents manifestacions de Josep 
Valor: 

 
Ton tio [Enric Valor] va estar allí a Castalla, fent bona lletra [davant les autori-
tats republicanes], i esperant com tots la victòria de Franco. Aleshores estàvem 
tots massa esglaiats per a pensar en somnis de llibertat i de democràcia. En aca-
bant la guerra, l’endemà, ja clamava contra Franco, i se situava com sempre en 
l’oposició, però de moment, jo sóc testimoni de les ganes que tenia que posaren 
fi a aquella gentola (VALOR I GADEA: 2011, 72). 
 
Aquest punt de vista, no cal dir que qüestionable, del germà, Valor 

i Gadea el complementava amb unes manifestacions que el mateix Enric 
Valor li hauria fet, parlant de la violència a la rereguarda republicana: 

 
Feien feredat, es van tornar bojos... Llàstima! A mi em van desorientar amb 
aquella anarquia... Aquell terror que produïen va fer el jaç a Franco. Tots està-
vem desitjant que guanyara la guerra i posara fi a allò. Dretes i esquerres no el 
coneixíem. La gent, en sentir que poden matar-la, deixa de raonar, sols vol sal-
var-se. Va ser l’única temporada de la meua existència que vaig sentir simpatia 
per la dreta. Tampoc no sabíem què passava en l’altre bàndol, els uns i els altres 
ens enganyaven. Vivíem acovardits (VALOR I GADEA: 2011, 61). 

 
La guerra va acabar, tots els Valor van sobreviure i van tornar a 

València. Allà els esperava un nou desastre, que Enric Valor resumia 
molts anys després a Rosa Serrano. Li deia, conversant precisament en la 
mateixa casa a què va tornar des de Castalla: «Tornàrem ací a l’abril de 
1939. Tots dos pisos eren buits [el d’ell i el del germà, que vivia al mateix 
replà d’escala]. S’havia perdut tot. Com va passar en milers i milers de 
cases de la ciutat, s’hi van instal·lar diverses famílies de refugiats dels 
fronts» (SERRANO: 1995, 45). 



ÍTACA 

�140 

Les dues llars dels Valor havien estat saquejades fins a deixar sols 
les parets: mobles, tot el parament de casa, papers, la biblioteca, tot havia 
desaparegut per sempre. Fora de casa, el món no devia fer-li un efecte 
molt millor. Els temps de la República, tan plens de possibilitats, i dins 
els quals ell s’havia mogut amb tanta facilitat, amb tants projectes per dur 
a terme, personals i col·lectius, prompte es va veure que tot això també 
s’esvaïa. El germà almenys li reconeixia, com hem vist, que en acabar-se la 
guerra, l’endemà ja clamava contra Franco. La por i les decepcions patides 
durant la guerra, la fractura interna que hi va viure davant la irracionalitat 
dels fets, per la persecució injusta de què havia estat víctima, no el van fer 
renunciar a res; i mantindria vigent el seu ideal, malgrat les condicions 
tan aspres, la precarietat absoluta que s’imposava. Certament no tots els 
qui havien passat per situacions semblants ho van aconseguir. Un 
encontre fortuït pels carrers de València el va fer entrar en aquella nova 
època, dels llargs temps difícils. Enric Valor el recordava així: «Quan 
s’acaba tot el drama de la guerra, vinc ací [a València], em trobe Carles 
Salvador davant de Correus i fa el distret i no ens saludem; ell tira pel 
dret perquè no sabia en quina posició política estava jo, segons m’explicà 
unes setmanes després. Varen haver-hi tantes apostasies!» (SERRANO: 
1995, 77). 

Molts antics companys, davant l’enormitat dels fets viscuts, van 
apostatar. Humiliats, perseguits, decebuts, espantats, van apuntar-se a la 
solució poc imaginativa de pujar-se’n al carro del vencedor. Ell no ho va 
fer. Enric Valor no va cedir, malgrat el passat recent i malgrat el futur 
que es contornava. Sens dubte devia considerar que li havia pertocat de 
viure un temps ben desgraciat, mancat d’atractiu. Quan va reprendre la 
creació literària, així que es va entreveure la possibilitat de publicar en 
valencià, mai no va situar cap novel·la ni conte seu més ençà del 1939, 
mai no hi va dedicar ni una pàgina. Crec que és un indici significatiu i 
cert de fins a quin punt considerava que el seu temps s’havia acabat l’any 
1939. Referint-se als darrers temps de la seua vida, amb les tres novel·les 
del Cicle de Cassana ja ben avançades, Valor i Gadea afirma:  

 
Jo tot és engrescar-lo que ha de preparar una continuació de la trilogia, una 
quarta novel·la ambientada en l’Espanya de la postguerra [...] Ell es defensa, ni sí 
ni no, ja ho han fet altres, no sóc la persona adequada, tal vegada en acabar la tri-
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logia... i jo vaig comprenent que es resisteix a dir que no es veu amb forces 
(VALOR I GADEA: 2011, 262).  
 
No devia ser la manca de forces que li ho impedia. Per a ell, l’únic 

temps mereixedor de mitificar, o que ell se sentia interessat a recrear lite-
ràriament, sens dubte era el que ell havia viscut abans del 1939. Tampoc 
no vol dir això, òbviament, que se li haguera parat el rellotge en la guerra, 
com a tanta gent li va passar. Ni de bon tros. Si una cosa podem afirmar 
d’Enric Valor és que, malgrat tot, es va adaptar admirablement a les 
circumstàncies del temps advers. A Joan Fuster li devem un breu balanç 
de l’activitat desplegada per Enric Valor durant la primera postguerra. 
En una carta adreçada a l’escriptor Vicenç Riera Llorca, datada el 17 de 
setembre del 1950, en la qual, com de costum, li dóna notícia de perso-
natges, iniciatives i circumstàncies de la modestíssima resistència cultural 
valenciana, Fuster hi afirma:  

 
Valor és un magnífic patriota, de gran eficàcia. Està fent una replega de ronda-
lles per la Serra de Mariola, contrada on se’n conserven moltes i molt saboroses, 
encara. Ha dictat cursets de llengua al Rat Penat (del qual s’ha separat, natural-
ment) i enguany potser en donarà un altre si trobem un lloc adient (FERRER I 

PUJADAS: 1993, 43). 
 
Fuster, tan exigent i sovint despietat davant les mancances i feble-

ses de la intel·lectualitat valencianista de la postguerra, no va donar en la 
seua correspondència d’aquell temps cap altre retrat tan elogiós i optimis-
ta com aquest que va dedicar a Enric Valor. 
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EL CANVI SEMÀNTIC A PROPÒSIT DE ENZE, ENZA. 
ESTUDI DEL LÈXIC D’ENRIC VALOR26 

Josep Martines i Peres 
Universitat d’Alacant 

Institut d’Estudis Catalans 
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 

 
Però hem viscut per salvar-vos els mots, 

per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perquè seguíssiu el recte camí 

d’accés al ple domini de la terra 
SALVADOR ESPRIU 

 

Els límits del meu llenguatge signifiquen els 
límits del meu món 

LUDWIG WITTGENSTEIN 
 
1. INTRODUCCIÓ 

a paraula té la capacitat d’evocar experiències. És prou sentir, 
dir o llegir un mot perquè s’òbriguen les portes de les olors, de 
les imatges i dels records, sobretot, d’aquells que vénen de la 
terra de la infantesa. Aquesta potència de la paraula arriba 

multiplicar-se quan és paraula literària. I és ací on vull situar la tria de 
l’objecte d’aquest estudi fet arran i en honor de l’obra literària i gramatical 
de l’escriptor de Castella, Enric Valor.  

Quan era menut sentia els cosins enviscadors (‘caçadors d’ocells 
amb teles i no necessàriament amb visc’) de l’Alfàs del Pi (la Marina 
Baixa), que paraven les [�������] (‘xàrcies’) o teles, posaven les [������] i 
omplien l’abeurador. Enza, així, en femení sempre m’havia semblat un 
mot mig misteriós. Dóna nom a l’ocell que, tancat dins la gàbia o lligat, fa 

�������������������������������������������������
26 Aquest estudi s’ha dut a terme dins els projectes de recerca: «Constitució d'un corpus 
textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)»; (IEC, ref.: PT2012-S04-
MARTINES); «DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO per a “Grupos de 
Investigación en I+D de excelencia”)» (GV, ref.: PROMETEO-2009-042); i «Gramá-
tica del Catalán Antiguo» (MICINN, ref.: FFI2009-13065 (Subprograma FILO)); i 
l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC/2012/022). 

L 
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venir els altres ocellets lliures i, traïdor, els fa caure dins les teles. És un 
d’aquells mots que ens ha preservat Enric Valor en aquesta variant en 
femení i amb significats i amb dites d’arrel popular i, com veurem ací, de 
connexions antigues. És un bon exemple d’aquella estratègia que ja 
definia el mestre Fabra al «Prefaci» del Diccionari General de la llengua 
catalana (1932, p. VI-VII): «Segurament algú no trobarà bé que no sigui 
inclòs en el Diccionari General tal o tal mot peculiar de la seva contrada; 
però que pensi que si aquest mot ha de figurar un dia en el diccionari 
general de la llengua literària, ha d’ésser perquè un escriptor d’aquella 
contrada l’elevi, ell que el coneix bé, a la categoria de mot literari». Al 
capdavall, no és una estratègia estranya ni inusual: és el principi 
d’autoritat, de l’autoritat que forneix la literatura, el bon ús de l’idioma. 
És el paper que sempre ha correspost al noble art de la paraula: construir 
la llengua o, més tost, el model del bon ús de la llengua (NADAL: 1999; 
MARTINES: 2006). 

Sobretot arran dels homenatges que s’han tributat en els darrers 
anys a Enric Valor, ja disposem d’un bon grapat d’estudis parcials de la 
seua obra, especialment del lèxic i de la fraseologia. Potser ja és arribada 
l’hora de mamprendre un despullament sistemàtic i exhaustiu d’aquests 
materials i d’elaborar un Diccionari de l’obra d’Enric Valor i una anàlisi 
del seu model gramatical.27 Això aplanarà el camí per a la recerca, per 
exemple, semàntica com aquesta que presentem ací com a tribut al 
mestre de la paraula.  

 Vull agrair a Jordi Antolí la seua ajuda en la realització dels 
gràfics i al col·lega Joan Borja, la seua paciència. Les dades d’ús viu 
presentades ací sense datació concreta provenen, sobretot, d’enquestes 
dutes a termes a la darreria dels anys 90; llavors i aquests darrers mesos, 
he enquestat, entre altres, les persones següents, a les quals expresse la 
meua gratitud sincera: Jaume Fornés (Pedreguer), Anna Gómez Ripoll i 
Pilar Vicedo (Concentaina), Diego Pérez Mendoza i Francesc Suc 
(l’Alfàs del Pi), Núria Gómez Juan (Vinaròs), Juli Damià Llorenç (la 
Torre de les Maçanes), Joan Lluís Monjo i Núria Soliveres (Tàrbena), 

�������������������������������������������������
27 Dins l’Institut Superior de Recerca Cooperativa IVITRA es du a terme a l’hora d’ara 
el tractament informàtic de l’obra d’Enric Valor amb aqueix objectiu. 
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Josep Pérez Paià (Castalla), Rafael Alemany (Benidorm), Carmina 
Pastor (Mutxamel), Josep Pedra Vilaplana i Maria Cleofé Pedra 
Doménec (Torreblanca), Maria Antònia Cano, Gabriel Sais i Maria 
Josep Sais (la Nucia), Josep Carles Seguí (Alcoi i l’Orxa), Josep Pérez 
Monter (Cocentaina), Maria Assumpció Soler, M. Carme Alonso i Lluís 
Tarí (Elx), Josep A. Pérez Tevar (Guardamar), Dolors Mas i Carles 
Vela (Beneixama), Àngels Llorca i Vicent Ferrer (la Vila Joiosa), Ester 
Limorti, David Azorín i Laura Armero (Monòver), Ivan Guaxax (la 
Jana), etc. Darrerament he comptat amb la col·laboració de Josep M. 
Escolano (Elx), Vicent Beltran (Callosa d’en Sarrià), Maribel Guardiola 
(Bolulla), Helena Sánchez (la Romana), Carles Segura (Alacant), Joan 
Borja (Altea), Jordi Suïls (Port de Suert), Ramon Sistac (Lleida i 
Camporrells) Mar Massanell (Arbeca), Joan Veny (Campos), Isidor 
Mari altres companys que s’esmenten dins el text. A tots i a totes, moltes 
gràcies. 
 
2. ELS DESCENDENTS ROMÀNICS DEL LLATÍ �NDEX, -�C�S 

És aquesta (enze/enza) l’evolució patrimonial en català del llatí 
�NDEX, -�C�S, a la vora del cultisme índex;28 documentada des de ben 
antic, perviu per ací per allà en dues variants bàsiques (el masculí enze i el 
femení enza), en algun derivat (enzer, enzador, enzeria) i en la fraseologia, 
i s’ha estès des del català vers varietats aragoneses i castellanes orientals. 
Ha experimentat al llarg del temps una evolució semàntica de molt 
d’interès, atesa parcialment pels diccionaris històrics i normatius i que 
paga la pena de resseguir amb una mica més de detall. Com veurem, 
l’obra literària i gramatical d’Enric Valor ens en forneix dades que no 
podem menystenir en la descripció d’aqueixa evolució. 

�������������������������������������������������
28 No atenem ací els cultismes índex (‘dit situat immediatament al costat del polze’; 
Vicent Ferrer, DCVB), ‘signe, instrument, part d’un instrument, que assenyala o indica 
alguna cosa’, etc.), indexar... del català i d’altres romànics. Sobre l’evolució fonològica de 
enze en català, cf. Coromines (1983, 212), Duarte & Alsina (1984, I, 193). 
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En el llatí, �NDEX, -�C�S29 (m i f) presentava una estructura semàn-
tica que convé tenir present per a entendre el desplegament experimentat 
en romànic. Com il·lustra el DLewis, arran del significat nuclear ‘he who 
(that which) points out, a pointer, indicator’, desplega els sentits que 
reproduïm tot seguit en [1], en esquema i sense les referències documen-
tals, preses de Ciceró, Horaci, Ovidi, Plini, Livi, Quintilià, Sèneca o 
Tàcit: 

 
(1) 1. Of things,  

1.1. Of the forefinger, index-finger (with digitus; alone) 
1.2. In gen., an index, sign, mark, indication, proof 

2. Of persons,  
2.1 In gen., one who indicates or discloses, a discoverer, director, guide, 

informer, discloser, witness 
2.2 Esp., in a bad sense, an informer, betrayer, spy 

3. Transf., 
3.1. Of books 

a) A title, superscription 
b) An index, catalogue, table, list, summary 

3.2. Of paintings or statues, an inscription 
3.3. Of a touchstone 

 
És un risc, que ara com ara haurem de córrer, suggerir quina degué 

ser l’evolució des d’aquets sentits del llatí clàssic fins als observables ja en 
les primeres atestacions escrites de enze/enza en català, com veurem, a 
l’entorn del s. XIII-XIV. Un indici que no convé obviar és el fet que ja en 
aquells textos clàssics �NDEX, -�C�S havia desplegat sentits metaforicome-
tonímics (cf. supra dins [1], especialment, 1.2 i 2.1),30 fins i tot, amb 

�������������������������������������������������
29 De la família del verb �N-D�CO ‘to point out, indicate’, 1. In gen., ‘to show, declare, 
disclose, make known, reveal, betray’ i 2. In partic., a) ‘to intimate, give a hint of, to state 
briefly, mention’, b) ‘to set or tell the price of a thing, to value, put a price on’ i c) In 
jurid. lat., ‘to carry on a judicial process to conviction’, derivat de D CO ‘to proclaim, 
make known’ (DLewis). 
30 Connectat amb el sentit 1.2., en el llatí medieval reportat pel DDuCange, index 
‘Coticula, qua solet aurum explorari. Sussannæus in Vocabulario. Vox nota Vitruvio 
hac significatione’ i ‘Horologii index horarius, vel ipsa, quæ horas sonitu indicat, 
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matís específic i negatiu (cf., especialment, 2.2, connectat amb la idea 
d’[ENGANY]),31 ja presents en l’originari �N-D�CO, reportat adés en nota. 

Una referència útil per a omplir un buit de tants segles pot ser la 
comparació amb els diversos romànics. A més del català, s’havia advertit 
el tractament patrimonial que havia rebut el mot al nord d’Itàlia i en 
portuguès, quant a l’evolució fonètica i quant a la semàntica: èndeg i éndes 
en el milanès i el llombard, i endès o èndes en el portuguès, amb el sentit 
de ‘nial’32 en tots els casos (DECat, s.v. enze, 414a35). Hi hem d’afegir un 
grapat de referències. El REW i el FEW (s.v. �NDEX) ja aportaven 

[����	�
] del retoromànic engadinès i, dins els dialectes italians, 

[���	���] del genovès, léndi del piemontès, lécino del romà i [�����
] 

del Laci, [����
�] de l’abrucès, éndiku i lendiciu del cors. Trobe endegàro 
del venecià (Boerio, 1856: s.v.), ènds del romanyol (FERRARI: 1820; i 
MATTIOLI: 1879, s.v.) i, fins i tot, al sud d’Itàlia, énnece del napolità 
(���	�
�: 1986, s.v.). Cal afegir-hi els gallecs endego ‘ovo que se deixa 
nun sitio para que a galiña vaia poñer alí’ (DRAG);33 endego ‘ovo que se 
deixa no niño para que a galiña vaia poñer alí’, ‘lugar secreto onde alguén 
oculta algo’, endegar ‘agacharse a galiña para poñe-lo ovo’ i ‘encollerse, 
agocharse, dobrar-lo corpo’, i endegueiro ‘niño onde se pon o endego’ i 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
campanula. Regula Magistri’; el DNiermeyer aplega index ‘cloche, bell. Regula Magistri, 
pluries’. 
31 No deu ser causal que hi haja al Fuero Juzgo (s. IX-X) index, indice ‘delator’ («De indice 
et que indigare diguntur», «Index autem, si non potuerit probare quod indicavit, pro 
omni satisfactione teneatur obnoxius» (f. 83v; Léxico hispánico primitivo (ss. VIII-XII), 
Menéndez Pidal, 2003: s.v.). Cf. que �NDEX, -�CIS ‘l’Acusador’ era un dels sobrenoms 
d’Hèrcules. 
32 És a dir, ‘ou artificial, generalment de guix, que es posa dins el nieró o covador perquè 
les gallines hi vagin a pondre’, en definició del DCVB (s.v. nial). A més d’aquest sentit, el 
DLPC (s.v. endez) dóna una segona accepció de endez en portuguès: ‘pop. Criança ou 
coisa pequena que empecilha’. 
33 Agraïsc al col·lega Xosé Anxo García López (Filologia Gallega, dins el nostre 
Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant) la confirmació sobre la 
vitalitat d’aquest mot en el gallec contemporani. 
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‘endego, ovo que se deixa de sinal’ (GDXL); fins i tot, en continuïtat amb 
el portuguès: éndez (GDXL) o endez ‘ídem’ (GDCLG).34 

El gallec i portuguès éndez/êndez és l’origen de la plètora de 
variants advertides a les Canàries occidentals. Alvar (1981, 243) aplegava 
les formes ende, (l)endé, nendé a La Palma i nidé(s)35 a El Hierro i les 
vinculava, no amb el guanxe (com s’havia proposat), sinó amb l’esmentat 
êndez; recordava, a més, la variant andé d’algun punt de Huelva, a tocar 
de Portugal (ALEA, II, m. 610); García Mouton (1991, 250) inclou 
també aquestes variants canàries arreplegades per l’ALEICan (m. 417) 
entre els lusismes del lèxic d’El Hierro. 

En la mateixa drecera, l’italià coneix, així mateix, aquest significat 
en un patrimonial endice (REW i FEW, s.v. �NDEX); es llegeix a la 
primera edició del DCrusca (1612): endice ‘Oggi lo diciamo in genere 
masculino, e più che d’altra cosa dell’uovo, che si lascia nel nidio delle 
galline, quasi a dimostrar loro, dove ell’hanno a andare a far le loro uova; 
e altramenti il detto endice si chiama guardanidio’ i hi afegia la tercera 
edició (1691) la dita: «(“in prov.”) “Tu non hai a rimaner per endice”, 
“Non aver a rimaner per endice” e vale ‘Tu dei correre la fortuna 
comune’». Encara a les hores d’ara, endice és ‘(tosc.) uovo vero o di marmo 
che si mette nel nido delle galline perché vi tornino a deporre le uova’ 
(VEtimologico, DZingarelli, DSapere, ESapere) i, accepció molt interessant 
i inadvertida pels diccionaris etimològics romànics, ‘uccello da richiamo; 
zimbello’ (DSapere, Esapere).36  

És més remarcable encara que siga també de l’italià (segons sembla, 
toscà) el sentit d’‘ocell vertader o figurat que s’empra com a reclam en la 
caça amb teles per atreure els altres ocells’, sentit fins ara considerat 
exclusiu del català. En trobe atestacions al Corpus OVI, si més no, des de 

�������������������������������������������������
34 Hi ha també el sinònim inzo; cf. inzona, inzonar, inzoneiro (DLPC). 
35 Segons proposa, en aquestes variants hi ha l’aglutinació de l’article definit o la 
influència del sinònim nidal. Díaz & Castillo (1999: 186) inclouen alguna variant més: 
lendés, lindel, lindes i lindés. 
36 I, a més, �(ant.) oggetto conservato per ricordo, o come simbolo di qualcosa’ 
(DSapere), ‘† Ciò que si serba per ricordo o segno di qlco.’ (DZingarelli). 
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la primeria del s. XIV en documentació toscana, de tipologia molt 
semblant a la que veurem més avall en català: 

 
(2) pilliare alcuna colomba o vero colombo dimestica o vero dimestico, o vero 

alcuno altro, con endice, con rete o vero con coppiuole 
 
(3) debia tenere in alcuno luogo alcuna rete o vero endice. Et chi contrafarà, sia 

punito in X libre di denari  
 
(4) et per lo contado di Siena, in fino XX millia, co le dette reti et endice, o vero 

ucellare con esse, sia allui licito li detti endice et reti tollere et [...] (Ranieri Gan-
galandi, Il Costituto del comune di Siena, 1309, p. 268) 

 
El Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, que aprofita aquest 

corpus i que reporta aquestes mateixes atestacions, defineix endice com a 
‘uccello posto nelle uccellande perché serva da richiamo’. No és, però, un 
sentit pretèrit; vegem-lo, per exemple, en l’Ornitologia toscana (1829) de 
Paolo Savi, que incorpora una descripció de la tècnica de cacera d’ocells 
amb endice molt pareguda a la practicada encara a casa nostra: 
 
(5) Diconsi Richiami, o Cantarelli, uccelli della specie di quelli a cui si fa la caccia, che 

rinchiusi in gabbie poste accanto alle reti, con i lor fischi, o con i lor canti vi 
attirano gli uccelli selvaggi. Per la caccia delle Lodole panterane, nel Pisano non si 
adoprano richiami, benchè si usino nel Fiorentino, ed in altri luoghi di Toscana. 
Gli Zimbelli poi, o Endici, come ancora s’appellano, sono in ogni caso 
indispensabili: essi consistono in uccelli vivi, ancor essi della stessa razza di quelli 
che si cacciano, posti nella metà della piazza più vicina al cacciatore; alcuni son 
semplicemente legati ad un piccol cavicchio, e diconsi Passeggini, altri poi son 
legati in cima d’una leva lunga un braccio, o braccio e terzo, la quale puol essere 
sollevata a piacere dal cacciatore, mediante un Filone che scorre fino a lui. Son 
queste leve fatte di sottili rami di Tamarici, fissate in terra dalla loro cima più 
grossa, per mezzo d’uno o due cavicchietti, e tenute in guida, o da due venti, o dalle 
loro due gambe quando alla base si fanno forcute come un Y. L’Endice si attacca 
all’stremità libera di questa leva, facendo sollevare la quale può il cacciatore far 
svolazzare l’Endice a piacere (Paolo Savi, Ornitologia toscana, 1829, II: 60-61) 

 
Aquesta descripció és aprofitada en llocs diversos; cf. el Vocabolario 

universale italiano (1840, s. v. zimbello) o el Nuovo dizionario universale e 
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ragionato di agricoltura, economia (capítol «Reti aperte o da lodole») de 
Francesco Gera (1850: 239ab). A l’hora d’ara, l’ESapere inclou endice 
com a ‘nial’ i també com a ‘uccello posto nelle uccellande perché serva da 
richiamo’. 

 
Comptat i debatut, la distribució geogràfica dels descendents 

patrimonials romànics de �NDEX, -�C�S és la següent: 
 

a) Amb el sentit de ‘nial’: bona part de l’àmbit italià i part del 
retoromànic, i àmbit galaicoportuguès, amb extensió fins a 
l’espanyol de les Canàries i algun punt de l’andalús occidental 
fronterer amb Portugal. 

 
b) Amb el sentit d’‘ocell de reclam’: l’italià toscà i el català i (com 

veurem, tot seguit) amb extensió a parlars aragonesos i castellans 
immediats. 

 
Aquesta perspectiva romànica confirma l’evolució patrimonial d’un 

mot que semblava més restringit al domini del cultisme; és especialment 
valuosa la constatació (com hem dit, no advertida pels grans diccionaris 
etimològics –REW, FEW, DECat) d’un endice ‘ocell de reclam’ en toscà 
amb una evolució semàntica paral·lela a l’observable en el català 
enze/enza. La notable extensió,37 la vinculació dels significats desplegats 
amb activitats immediates i quotidianes i la documentació i la cronologia 
suggereixen que els canvis semàntics degueren produir-se en èpoques 
antigues, potser ja en llatí, si més no, tardà. Cal tenir present, quant al 
sentit vinculat amb la cinegètica, que l’art de caça d’ocells amb xarxa i 
amb reclam és ben anterior a les belles (i encara actuals!) il·lustracions 
medievals, com ara les de Le livre de chasse du roy Modus (París, 1379, 
il·lustració 28; ed. Tilander 1931), el Tacuinum Sanitatis (Verona, s. XIV; 

�������������������������������������������������
37 Fins ara n’hem trobat mostres en espanyol i ni en occità i ni en francès; no debades, 
quant a aquest darrer àmbit, el FEW ja advertia que «Im gallorom. Ist das wort nicht 
erhalten» (IV, s.v. �NDEX, 641b). 
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il·lustració 34: “Caccia tortore”) o del Le livre des prouffits champestres et 
rurauls de Pietro de Crescenzi (1486, 411).38 

 

 És encara de més interès l’evolució d’aquest vell mot en català. 
Vegem-ho segons la cronologia i els diversos sentits que ha arribat a 
desplegar. A l’hora d’ara, enze/enza presenta dues accepcions bàsiques: 
‘ocell vertader o figurat que s’empra com a reclam en la caça amb teles per 
a atraure els altres ocells’ (= ‘ocell de reclam’) i ‘persona aturada, mancada 
d’iniciativa i d’enteniment’ (= ‘persona aturada’); en perviuen també usos 
que deuen connectar amb el sentit originari de ‘senyal, indicació’, 
específicament, ‘senyal, indicació fets amb voluntat d’enganyar o incitar 
algú a fer alguna cosa’. Arran d’aquests tres nodes, amb un procés 
d’integració conceptual, n’hi ha o n’hi ha hagut d’altres que s’estudiaran 
ací, atenent al possible desenvolupament cronològic i semàntic. 

 
3. L’EVOLUCIÓ SEMÀNTICA DE ENZE, ENZA  
3.1. ‘OCELL VERTADER O FIGURAT QUE S’EMPRA COM A RECLAM EN LA 

CAÇA AMB TELES PER ATRAURE ELS ALTRES OCELLS’ (S. XIV  S. XXI) 

[= ‘OCELL DE RECLAM’] 
  

Enze o, cosa no prou ponderada, la variant feminitzada enza com a 
‘ocell de reclam’ és vocable antic. Atesos a) els matisos de caràcter 
subjectiu que ja havia desplegat �NDEX, -�C�S en llatí i b) els sentits més 
abstractes de enza en català antic (cf., en l’annex final, FIGURA II, sentits 2 

�������������������������������������������������

38 Només com a il·lustració, recordem les al·lusions d’Aristòfanes («���������	
������
��� ���� ���� ����������
������ ���������������� !"���#$�"����� %�����
�&'���

"!��������$������������ v. 525-530: ‘I ja us tracten com a bojos: us apedreguen, i 
àdhuc en els santuaris qualsevol ocellaire us para llaços, filats, broques, xarxes, malles, 
fils i trampes’, Els ocells) o d’Horaci («aut amite levi rara tendit retia/ turdis edacibus 
dolos», Epoda, II, 32-33). Cf. el clàssic Dictionary of Greek and Roman antiquities 
(Smith, 18532: s.v. RETIS, 998b i ss.) i dades contemporànies i antigues a Bord & Mugg 
(2008, 237) i Boza (2008). Tot i que els citats Bord & Mugg (2008, 237) consideren 
que «les textes restent muets à son égard [d’aquesta mena de “chasse vile”]», i a més de 
les referències iconogràfiques, no en manquen atestacions escrites i de molt d’interès, si 
més no en català, com veurem ací.�



ÍTACA 

�152 

i 4), aquest significat deu procedir d’una projecció metonímica com la 
reflectida en la FIGURA II: [SENYAL (1)] > [SENYAL FET AMB UN OCELL 

DE RECLAM (4) + SIMULACIÓ (2) + INCITACIÓ (3)] > [OCELL DE 

RECLAM (5), OCELL DE RECLAM FIGURAT (6)].39 
N’hem aplegat atestacions en català, si més no, d’ençà de la 

primeria del s. XIV. El trobem, especialment, en ordenacions legals de la 
caça d’ocells. N’aportem ací una tria; són textos valuosos no sols com a 
testimonis d’aquest vocable: n’hi ha que inclouen ornitònims, no sempre 
ben atestats; n’hi ha que forneixen dades útils per a la història cultural, 
particularment, sobre costums alimentaris, sobre tècniques de cacera, 
sobre la fauna pretèrita o sobre la cultura popular: 
 
(6) Item que neguna persona de qualque condicio sia no gos agranar ne pendre ne 

parar eb enzes ne ab altre giny o manera a coloms (Deliberacions, Arxiu Munici-
pal de Barcelona, 1310-1313, f. 8; DFaraudo i DBalari) 

 
(7) E que ningú no gose pendre coloms de altri ab ensas, cimbell o filat, o en altra 

manera, sinó, ab sino ab aucells (Constitucions de Catalunya, I, lib. IIII, títol V, 
«De cassar e pescar», 1333. p. 277; DCVB, s.v. cimbell) 

 
(8) Et quod nullus audeat capare vel occidere perdices infra dictos decem annos nisi 

cum abibus, a festo videlicet pasce resurrecciones Domini usque ad festum beati 
Michaelis mensis Septembris, nec audeat destruere nidos perdicum. Et quod 
nullus audeat capere columbos alienos ab enzes cimbell vel filati vel alio modo 
nisi cum avibus (Corts de Montblanc, 1333; ed. FITA & OLIVER: 1896, 312) 

 
(9) qui pendra coloms d altre ab ençes, ab çembell, ho ab filats, pagarà per ban cada 

vegada D sols, ho si pagar no·ls pot, perdrà lo puny dret (Crida o ban del Conse-
llers de Barcelona, dins el Llibre del Consell, «Bans de oçiure oveyles, anyels, per-
dius e coloms», 1334; ed. de MUTGÉ: 1988, 136) 

�������������������������������������������������
39 Ens remetem a Martines (en preparació) per a l’estudi detallat del procés de canvi 
semàntic; concretament, a) l’anàlisi de l’efecte de prototipicitat 4 (GEERAERTS: 1997, 
2010; SOARES DA SILVA: 1999; MARTINES: 2000b, 2001; MONTSERRAT: 2007), b) 
el paper de la inferència en la gènesi d’aquests primers valors i els successius que 
s’assenyalaran ací (TRAUGOTT, & DASHER: 2002; QUELLER: 2003) i c) el procés 
d’integració conceptual o blending (FAUCONNIER & TURNER: 2002). Ací ens 
limitarem a suggerir les vies d’interpretació dels canvis semàntics advertits i, sobretot, a 
presentar la documentació que els testimonien en una seqüenciació cronològica. 
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(10) Item, que alcuna persona o privada de qualsevol ley, condició o stament sia no 

gos o presumescha parar ni matar coloms ab filats, laços ni ab alcun altre enginy 
ni tenir coloms per enza lla on pararan a altres ocells ni tirar a colomer alcú situ-
at en la dita vila e lochs (Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo consell de 
la vila de Algezira, 1404; ed. LIARÓN: 2001, 143)40 

 
Joan I d’Aragó, dit no debades el Caçador, va generar un bon feix 

de documentació vinculada a l’exercici d’aquesta activitat i amb arts de 
cacera diverses; és especialment remarcable una lletra que li trameté, a la 
darreria del s. XIV, el bisbe de València, des de Perpinyà estant, amb el 
present d’un grifaut.41 El post scriptum de la carta, de molta riquesa quant 
als termes cinegètics, explica un succés de caça en què participà aquell 
grifaut i un falcó pelegrí: 
 
(11) E jassia quel lourassen molt, no volch tornar a ells e estants en aquesta cerca 

trobaren I agró al qual gitaren lo vostre pelegrí e aprés quel hac un petit seguit 
desemparal e de lavors a ençá nol han pogut recobrar ab arany, ne ab enza de 
coloms, ne ab res quels dessustits e altres falconers nostres quey havem trameses 
hagen sabut fer (Bisbe de València a Joan I, darreria del s. XIV; ed. de ROCA: 
1929, 300) 

 
No manca en textos de l’àmbit literari, d’estil molt elaborat, com 

els del Felip de Malla, en què la caça és una metàfora recurrent. Ací 
apareix amb el significat central d’‘ocell de reclam’, dins un context amb 
altres termes cinegètics (parany, parar, tret, enginy, brellador); més avant, 
aportem més documentació del mateix Memorial del pecador remut en 
què enza pren altres sentits més abstractes: 

 

�������������������������������������������������
40 En altres ordenaments se’n parla amb altres termes; cf., p. ex., «QUE NENGÚ NO GOS 

MATAR COLOMS AB NEGUN GINY O ART. [...] nenguna pesona [...] gose o presomexca 
pendre ne matar coloms en algun loch del terme de Morella o aldeyes [...] ab algun 
engin ara o ab alguna paransa o filat ni ab balesta ni ab l’ham ni ab nenguna altra 
manera» (Establiments de Morella; ed. de GUINOT: 2006, 482). 
41 Grifaut ‘girfalc, ocell de presa de la família dels falcònids, més gros que el falcó 
ordinari, propi de les regions fredes’ (DCVB). 
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(12) és semblant < la tua bellesa > a l’animal de preciosa pell, qui com a salvatge 
habita apartat, per tal que per la pell per molts cobejada no sostengua damnat-
ge; tots temps se dupta de l’ull e dels paranys de l’home qui l’acaça. Certes, 
l’auzel contra lo qual molts paren o per tret o per enza o per algun enginy ve a 
les mans de l’arter caçador; no fuig l’aucell quan ou lo cant del sobtil brellador42 
(Felip DE MALLA, Memorial, mitjan s. XV, vol. III, p. 94) 

 
El trobe diverses vegades en la prosa del reusenc Pere Gil en la 

Geografia de Catalunya: 
 
(13) En los mateyxos mesos de Setembre, Octubre, y Novembre passan molts 

ossellets petits de differents especies, los quals son caçats ab lloses ab aladas. O 
son caçats al brill y es desta manera, que te lo caçador dos ò tres cañes primes 
vestides de vesch, y amagas dins una mata, y comença de brillar y cantar al mo-
do dels ocells; los quals venen, y se posan en las canyas, y son envescats y presos 
per lo caçador: y aquest modo es de molta recreacio. Usan estos caçadors tenir 
enzas de Mussols ò Sivecas,43 y venen los ocellets à ditas enzas y son presos. En 
los mateyxos mesos de Setembre, Octubre, y Novembre, passan los ocellets de 
cant com son Gaffarons, Caderneras, Passarells, Pinsans, Verderols ò en altre 
nom dits Verdums, Croyxidells y semblants. Los quals son caçats ab ram y en-
sas y vergelles de vesch. Desta manera que plantan un ram de alzina rado, en un 
marge ò camp, en lo qual cerca dell no y haja arbre algu; y posan sobre dit ram 
moltes vergelles de vesch; y posan per terra junt al ram las gabias ahont estan los 
ossells que serveyxen de ensa: y quant passan dits ossells las ensas reclaman, àles 
quals ells venen, y posan se en lo ram y son presos. Aquest de molt recreo (Pere 
GIL, Geografia de Catalunya, 1600; ed. d’IGLÉSIES: 2002, 261) 

 
(14)  Las Perdius son moltíssimas en cathaluña; caçanse ab gossos perdiguers com 

esta dit en lo capitol 15 ò al brill ab instruments, ò ab enza ab perdigot viu posat 
en gabia: à ab llaçeras en los llochs por hont passan (Pere GIL, Geografia de Ca-
talunya, 1600; ed. d’IGLÉSIES: 2002, 262) 

 
L’inclou la lexicografia catalana, si més no, des del Diccionario 

valenciano-castellano (DRos, 1764) del valencià Carles Ros (ensa ‘con la e 

�������������������������������������������������
42 Brellador ‘qui atreu els ocells per mitjà de reclam’ (DCVB). 
43 Sobre l’ús dels mussols com a enzes, cf. més avant els textos de Joan Amades (1950 
[2006] III, 601 i IV, 521), de Josep Pasqual Tirado (1935) i de Vicent Pitarch (1993) i 
la informació actual que en dóna Boza (2008, 72-73), precisament, de Tarragona, 
Riudoms o Reus. 
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agùda <és a dir, oberta o greu>, señuelo’); i, ja al s. XIX (només una tria): 
ensa ‘señuelo’ (DSanelo, 1802; DFuster, 1827; DLamarca, 1839; 
DCabrera, 1868),44 ensa m ‘aucell que usan los cassadors pera atráurer als 
altres ab la seva vista. Señuelo, añagaza. Illicium, ii, illex, icis’ i cimbell m 
‘cordill ques lliga á la punta del bastó en ques posa lo aucell que serveix de 
munta ó ensa en la cassa. Cimbel. Chorda, ae’ (DLabèrnia, s.v. ensa45 i 
cimbell, 1839), ensa per cassar aucèlls ‘reclamo’ (DMFerrer, 1839),46 ensa 
(ènsa) ‘señuelo, en dos acepciones’ (DEscrig, 1851), ensa ‘(Aucell). 
Señuelo’ (DSaura, 1859), bot (ms A)/ bot, ó énsa para casar (ms B)/ bot, ó 
énsa per·a casa, f (ms C) ‘señuelo, añagáza’ i ensa (ms A i B)/ énsa per·a 
casar (ms C) ‘señuélo’ (DPla, c. 1870), ènsa (DLlombart, 1887),47 énsa 
‘señuelo, reclamo’ (DMartíGadea, 1891).48 

Aquesta accepció d’‘ocell de reclam’ és encara viva; cal reconèixer 
que, lligada a contextos més específics, deu tenir una probabilitat 
estadística d’ús menor que l’altre sentit (‘persona aturada’). En són una 
bona referència les dades quantitatives que forneix el Corpus textual 
informatitzat de la llengua catalana (= CTILC)49 de les 197 ocurrències 
de enze/enza d’aquest corpus, només en dues hi és clar el sentit d’‘ocell de 

�������������������������������������������������
44 Com a segona accepció; com a primera accepció, presenta m ‘meliloto’ (cf. més avant). 
45 Com a segona accepció; com a primera (cf. més avant), presenta m ‘lo home parat que 
no tè acció, ni desempenyo. Meliloto. Stupidus, i’. 
46 Com a segona accepció; com a primera (cf. més avant), presenta m ‘lo home parat que 
no tè acció, ni desempenyo. Meliloto. Stupidus, i’. 
47 Interessants els detalls que en dóna ací Llombart: «Cojinillo de cuero con dos alas á 
los lados, que imita la forma de una ave. Usaban de él los cazadores para llamar y atraer 
al halcón que se había remontado. Por ext., otra cualquier cosa que sirve á este fin. En el 
lago de la Albufera, los cazadores que allí concurren los usan de corcho para que 
sobrenaden, dándoles la forma de las aves que quieren cazar. Lo mismo que BOT». 
48 Incorpora part dels detalls que hem reportat del DLlombart (cf. nota anterior). 
49 Agraïm a Joaquim Rafel (Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica), director 
d’aquest corpus fonamental, la possibilitat de consultar-lo un volta més; com és sabut, el 
CTILC comprèn textos de tot el domini lingüístic i de tipologia diversa compresos 
entre els anys 1833 i 1988. 
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reclam’; i s’ha de remarcar que apareixen en textos Josep Pasqual i 
Tirado, valencià de Castelló de la Plana:50 

 
(15) És tan guapo, que al vore’l els pardalets quasi s’aboven perquè pareix un mussol 

posat allí dalt per enza. 
 
(16) ella, entabuixada de tant de bé, cauria, cauria com una oroneta que, ceguerosa ab 

l’enza, caragoleja per l’enfilat (Josep PASQUAL I TIRADO, De la meua garbera, 1935 
[1996]: 139 i 162; CTILC) 

 
El DCVB situava l’accepció ‘ocell de reclam’ quasi arreu del domini 

lingüístic (català oriental, occidental, valencià i mallorquí). Certament, 
n’hem trobat algun exemple en autors notables del català central com ara 
els següents (fora del CTILC): 

 
(17) En Taradell, un aucell, / que prest fará cloch, y piu, / y en sa casa parant rams / 

ab ensas, y bells reclams / altres molts junta en son niu (Víctor BALAGUER, 
Historia de Cataluña, 1863, 716) 

 
(18) Juguem a «puput»?... -esclatà la Beatriu, que es fastiguejava de no saber què fer, 

arrupida com una enza. - A «penyores» ! ... A «penyores»! (Joan PONS I 

MASSAVEU, L’auca de la Pepa, 1889, 41)51  
 
(19) Se posa una vella túnica / y una corda per cinyell, / mal-cobrint ab pell d’ovella / 

los seus ayres de guineu, / y espera allí, com un enza/ vora’l ram untat de 
vesch,/ que vinga à lligarshi / d’ales l’anacoreta ignocent (Jacint VERDAGUER, 
Montserrat: llegendari, 1902, 57)52 

 
(20) La Nena s’ha portat com una dona valenta i honrada. Té cura del pobre enze, el 

fa anar net, s’escarrassa i treballa per tots dos [...] / En el coral nocturn de les 
granotes que trenen llur rogall amb el monòton i estrident xerroteig dels grills, 
el reclam de l’enze infeliç sembla una veu més dels éssers vigilants: comença so-
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50 Hi ha algun context, especialment interessant, en què enze és ‘persona aturada’ i, 
alhora, manté la connexió amb ‘ocell de reclam’; cf. més avant ex. [59 i 60]. 
51 Cf. «arrupit com un poll». 
52 El DECat (s.v. enze, 414a16) reportava també aquest exemple però editava «un ense», 
segurament seguint el DBalari. 
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nor i en arribant l’èmbol a la gola de l’enginy es fon i s’acluca. Uuu... ut! Uuu... ut! 
Uuu...ut! (Pere COROMINES, «L’Avi dels Mussols», 1928, ed. de Joaquim 
MOLAS: 1982, 368 i 369)53 
 
En aquesta línia, recentment el Termcat (2010) ha incorporat enze 

‘n m cimbell viu’ dins l’àmbit de la terminologia de la caça i amb el 
sinònim munta i equivalent de l’espanyol señuelo i de l’anglès decoy bird. 
Tot i així, com ja es podria inferir de les dades del CTILC reportades 
adés i com mostra el nostre propi despullament fins ara, aquest sentit 
sembla que ha sobreviscut més a Mallorca, a l’àrea tortosina i potser 
occidental i al País Valencià; vet-ne una mostra.54 

Destaquen, com a testimoni illenc d’aquest significat, els versos de 
to popular del mallorquí Bartomeu Ferrà: 
(21) Un torrent ò sa Riera / sol elegí per parañ, / en temp que s’aygo no hi corre / y 

que son verts es sembrats. / Trèu d’es talech ses banderes / y les planta ensà y 
enllà, / qu’aquells negres pelleringos / donan fè des seus Reals. / Es filats clavats 
en terra; / s’ensa fermada su-ran; / es cocó d’aygo més neta; / y ets altres bruts ò 
buydats [...] / Un cassadó sense bul·la, / un mosson desenfeynat, / ha vist un 
aucell, li tira... / ¡era s’ensa!... Ja ballam [...] / En Saltatorres ja’s fuit; / sos con-
traris l’encalsaven, / mentres prenia sagrat / de l’iglesia dins la clasta. / A un 
cornaló de sa torre, / com un’ensa per milanes, / el cap d’un escoterat / no s’era 
pensit encara (Bartomeu FERRÀ, «Un cassadó de beguda», 1880; i «L’àngel de 
pau»; ed. de MIRALLES: 2009, 128 i 129, i 143) 

 
Semblantment, Antoni Galmés (1983, 7) havia descrit amb detall 

la tècnica de «Caçar aucells o nius a beguda o beurada» a Mallorca, no 
gens diferent de la que hem vist practicar a la Marina Baixa. Les enzes hi 
tenen un paper fonamental; reportem ací un extracte del text: 

 
(22) Quan a l’estiu els aucells tenen mala de trobar l’aigo per beure, dins una bassa o 

allà on l’aigo s’hi agontàs molt de temps, [...] se preparava la beguda, cocó enci-
mentat o pica enterrada, dins el que s’hi tenia aigo sempre amb un parell de pe-
dres dedins, perquè els animalets tenguessin bon beure, tenguent esment de te-
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53 En realitat, ací enze s’aplica a l’Avi dels Mussols, que, segons la narració, caçava 
mussols amb un reclam de canya que ell mateix s’havia fet i que imitava el cant d’aquests 
ocells i els feia venir al parany untat amb visc; cf. Amades (1950 [2006], IV, 521). 
54 El DAguiló ja situava enza en aquest sentit a València i a Mallorca. 
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nir ben net l’espai necessari per parar-hi els filats, deixant-hi unes barres, vensi-
sos i cordes, perquè els aucells s’acostumassen a veure aquella fressa. En esser el 
dia de caçar se paraven els filats [...]. Els caçadors fins hi fermaven pel coll un 
parell d’enzes, just qu’els filats no les tombassen damunt, les que ajudaven a que 
els altres aucells no tenguessin por de tirar-se a beure. Si aprop hi havia altres 
llocs on poguessin beurer-hi, hi posaven banderoles per fer por als aucells. [...] 
Les enzes son, generalment, passarells, verderols o caderneres ximples, i se tenen 
engabiades. Es convenient emprar-les per a caçar a beguda i son necessaries per 
caçar amb Wats dins les revanisses. […] Aquesta mena de caça se practicava per 
la part de Ciutat i els seus entorns. Per qualque cafè de Ciutat i de les foranes 
estaven massels de gàbies de passarells, que servien per enzes i hi havia prous an-
tipaties per qui les tenía millors, o sia, ximples i cantadors. Se netejava un rodol 
de revanisses quan començaven a granar; se feia un amagatall lo més dissimulat 
possible; se parava un quadro de filats, tiran-se per lo netejat unes grapades de 
llevors de ravanissa, s’hi fermaven unes quantes enzes i un dels dos caçadors feia 
alçar a pedrades els passarells que pesturaven un poc enfora dels filats i al sentir 
cantar les enzes i veurer-les i també la llevor de ravanissa escampada, s’hi tiraven 
com a mosques a la mel i si havia sort se tejen caçades grosses (GALMÉS: 1983, 
7) 

 
Segons sembla, al Delta de l’Ebre, el reclam de plàstic es diu bot o 

enza de plàstic55 i enzes vives les àdenes de clam o animals vius. Hi ha bona 
cosa de documentació hodierna que regula l’ús de les enzes en la cacera 
per aquelles terres on s’ha conservat la cacera d’ocell aquàtics amb reclam: 

  
(23) Dilluns, 12 de Març de 2012. Anàlisi d’enzes de reclam. [...] de realitzar els 

analisis a les enzes al finalitzar la temporada, s’ha acordat que solament es farà 
l’analisi a una enza, però és d’obligat compliment portar-les totes per poder con-
trolar les baixes de la temporada, les enzes no presentades al control es donaran 
de baixa. Els dies i llocs on es realitzaran els anàlisis seran: 12 de març: Poble 
Nou del Delta - Magatzem de la càmara./ 13 de març: Sant Jaume d’Enveja - 
Camp de Tir./ 14 i 15 de març: Deltebre - Polígon les Molines, Magatzem de 
Bertomeu Miró./ L’horari serà de les 15:00h fins les 18:00h./ Les enzes s’han de 
portar en gàbies adequades per al seu transport. (http://www.fccterresebre.cat 
/noticia.php?idioma=ct&id=128) 

 
(24) Enzes o reclams de caça. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, [...], en 

col·laboració amb la Federació Catalana de Caça de Terres de l’Ebre (FCCTE), 
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55 Sobre la sinonímia entre bot i enza, cf. adés nota 47, el DPla i Martines (2012). 
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ha desenvolupat un programa sanitari específic que permet als caçadors que ho 
desitgin sol·licitar l’autorització per utilitzar reclams, [...]. (http://www20.   
gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a 
0/?vgnextoid=088ee097ea832310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextc
hannel=088ee097ea832310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=de 
fault) 

 
De més al nord, el DECat (s.v enze, 413b58) en dóna una 

referència de Massalcoreig (al Baix Segre): enze ‘ocell figurat de reclam’.  
N’hem aplegat un bon grapat de més al sud, ja en terres 

valencianes; vegem-ne una tria, de nord a sud. No podem obviar d’ací el 
testimoni de la prosa de Vicent Pitarch i la descripció del parany, d’una 
tècnica de cacera d’ocells, sobretot del nord del País Valencià, en què 
també es fa servir una enza: 

 
(25) El parany. [...] Els bancals situats en un alteró i amb arbres esparsos i corpulents 

–la carrasca, la garrofera i l’olivera són els més preats– constitueixen l’indret 
idoni per muntar el parany. Cada arbre s’envolta, des del terra fins a les bran-
ques d’una tanca de canyís, xarxa o tela metàl·lica, cercle sinistre que no podrà 
salvar l’ocell presoner en caure-hi atrapat amb una tija de visc enganxada al cos. 
L’animalet acudeix al parany en actitud de socors, induït pel «cant de sirena» de 
tords camuflats que no cessen de titar de por davant el mussol que els fa l’enza. 
Mantenir, però, tot l’any un joc de mussols i de bons tords titadors –serrans en 
primer lloc– és car, i avui la tecnologia supleix satisfactòriament aquests reclams 
mitjançant cassettes. Per tota la copa de l’arbre se situa de manera estratègica un 
entramat de varetes atapeïdes d’«espartons», tiges d’espart –i ara de plàstic– 
impregnades de visc. La trampa –el parany– és perfecta, sinistra, com a repòs 
definitiu. (Vicent PITARCH, Aventura valenciana, 1993, 154) 

 
El castellonenc Josep Pasqual Tirado, citat adés, presentava enza 

en un context semblant; cf. més amunt [16]. Un altre castellonenc a la 
primeria del s. XX inclou enza entre una llista d’arts de cacera, amb un 
context metafòric, quan descriu les habilitats dels profitosos: 

 
(26) Tóts els que rendisen pleitesía als que pleitejen, perden l’esme al vore que 

s’aproximen les aguiletes o els galléts, pues tiren en bala, al bol, a pacte, al parát, 
en aveáll o en ensa, en reclám de xiulét o d’espílls, o empleen ceps, llaços en núc 
escorredíç, varetes de vísc, espartóns, enfiláts, a l’encesa en raqueta, pero sinse 
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llicencia y hasta en temps de veda, y poques voltes fan pórra, perque sempre van 
al segúr (Enric RIBÉS, Cuadros de costums castellonenchs, 1915, p. 74) 

 
Hi torna per explicar la pesca de l’anguila en què també es fa servir 

una altra anguila com a enza: 
 

(27)  El mornéll es també de fil de bolecha de primera; y té un doble fondo, a’stíl de 
ratera, ahont queda prisionera la anguila que servís com de ensa per a que’ntren 
les demés (Enric RIBÉS, Cuadros de costums castellonenchs, 1915, p. 149) 

 
I, finalment, en un context fraseològic, no enregistrat, per 

qualificar persones de poca vàlua; potser convé recordar que, en molts 
llocs, els afeccionats a aquest deport (que no esport!) sovint són vists com 
a poc amatents de la faena. 

 
(28) Ni tárt ni pereós el xicuelo s’en aná al Hórt dels agremiáts, y doná la noticia, que 

caigué com una bomba entre aquélla gent d’énsa y enfilát, e inmediatament cridá-
ren somatén (Enric RIBÉS, Cuadros de costums castellonenchs, 1915, p. 140) 

 
A la Plana Alta (a Borriol, en concret), enza «s’usa com a ‘pardal 

que es posa per a atraure els altres’».56 
S’adscriu al valencià central l’autor teatral Francesc Palanca i Roca; 

llegim dins la peça Llàgrimes de una femella i en un context en què les 
relacions amoroses són descrites en termes de cacera amb enzes:57 

 
(29)  MARÍA: [...] Poro vosté es casaor,/ vecha si este plá coneix./ ¿No es molt sèrt 

que l’enfilat/ per·a casar estornells/ te que tindre els aparells/ molt bòns, pa-
re?// COLAU: ¡Veritat!// MARÍA: ¿Y cuant un pardal de gust/ vòla per allí in-
desis,/ les ènses58 será presis/ que vachen revolant? (Francesc PALANCA, Llà-
grimes de una femella, 1859, 17) 

 
No oblidem les dades de la lexicografia valenciana, que aplega enza 

‘ocell de reclam’ des de la darreria del s. XVIII (DRos, cf. adés); són 
diccionaris d’autors adscrits, fonamentalment, al parlar de les comarques 

�������������������������������������������������
56 Comunicació escrita de Joan Rafael Ramos Alfajarín, 2012. 
57 Aquestes aplicacions metafòriques són antigues i vives; cf. més avall. 
58 A remarcar l’accentuació ènses, com veurem, no gens casual. 
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centrals i, una mica més al sud, de la Costera, de la Vall d’Albaida o de 
l’Alcoià.  

Per terres de més al migjorn hi ha, segons Daniel Climent (2012), 
la dita «Per Tots Sants, mata les enzes i arria els reclams» (aplegada a la 
Vila Joiosa, la Marina Baixa). Aquest fraseologisme reflecteix el fet que és 
en aqueixa època quan es clou la temporada de caça i «l’enza <una 
femella> més grossa i saborosa que el reclam <un mascle cantador> 
passa també al plat del caçador»;59 tots dos tenen papers diferents: 
«mentre que un reclam és un mascle cantador, una enza (o un enze) és 
una femella que roman lligada a un petit balancí de canya: quan 
s’aproxima una bandada, s’activa el balancí mitjançant una corda que 
arriba a la barraqueta dels caçadors, l’enza vola un poc i torna a terra, el 
seu moviment és detectat pels pardals que volen, baixen a terra confiats 
i... cauen sobre ells les xarxes parades per a capturar-los». 

Com avançava adés, enza ‘ocell de reclam’ m’és ben conegut dels 
ocellaires de l’Alfàs del Pi i n’he aplegat notícia d’un territori important 
(MARTINES: 2002a, 2012): la Marina Baixa (Benimantell, Callosa d’en 
Sarrià, Bolulla, Altea, Benidorm...), 60  l’Alcoià i el Comtat (Alcoi, 
Cocentaina, Ibi), la Vall d’Albaida (Ontinyent, Agullent), l’Alacantí (el 
Campello, Alacant)61 i de més al sud (Elx, Monòver, el Pinós). S’hi 

adverteixen tres variants de pronúncia: [��]nza (l’Alfàs del Pi, Altea); 

[�����] (Benimantell, Callosa d’en Sarrià, Bolulla, Benidorm, Alacant, 

Elx, Monòver, el Pinós);62 i [��]nza (Alcoi, Cocentaina, Ibi, Ontinyent). 

Aquesta darrera variant amb [��], no enregistrada al País Valencià i, de 

�������������������������������������������������
59 Convindria esbrinar si aquesta restricció del terme enza a l’ocell femella és gaire antiga 
i estesa i si pot haver tingut influència sobre la feminització de enze. 
60 També Colomina (1991: 178) en donava referències de Benidorm, d’Altea i de la Vila 
Joiosa. 
61 És remarcable la descripció que fa Víctor Viñes (1953, 45-50) de «la “casera” en 
barraqueta»; el text de to costumista i en castellà, inclou en el català d’Alacant la 
terminologia d’aquesta cacera, referència directa a les enses, ornitònims i toponímia. 
62 Aquesta variant amb [�] potser és deguda a una atracció homonímica de la llença 
(‘cordell’), amb què sovint es lliga les enzes durant la cacera o que serveix per a atesar les 
xarxes en acostar-s’hi els ocells. 
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bon principi, poc esperable en parlars occidentals, ja havia estat aplegada 
per la lexicografia valenciana63 i autors de llenguatge popular (cf. adés 
[29]); Enric Valor (1977, 33) l’havia advertida també quan, en descriure 
els contextos «en què la e és oberta segons la fonètica valenciana», inclou 
enza entre «certs mots que tenen e oberta, com alguns acabats en –eu 
(fideu, peu, preu), enza, gendre, cendra». Cal remarcar que, mossèn Lluís 

Fullana (nat al Comtat, on, com s’ha dit, hi ha la pronúncia [��]nza), ho 
havia fet notar (ènsa) també al Compèndi de la gramática valenciana 
(1921, 20). 64 

L’any 1994 ens explicaven al Camp d’Elx com, temps en arrere, 
feien servir [�� ������] (les enzes), vives o figurades, per a caçar a 

l’Albufera d’Elx. Segura (2003, 204) arreplega [�����] a Santa Pola, a 
Guardamar i a les partides d’Elx com a ‘enze, reclam, especialment per a 
pescar sípia o caçar pardals’. Aquest ús mariner, no enregistrat i en 

aquesta mateixa variant amb [�], és de la Vila Joiosa, d’Alacant i de Santa 
Pola, segons el Léxico de los marineros peninsulares (m. 469, «Jibera» ‘ins-
trumento para pescar jibias y calamares’; Alvar 1985-1989); és també de 
Guardamar (al Baix Segura o Horta d’Oriola) on a l’ensa és la pesquera 
per a la sípia, en què fan servir també o un animal viu de reclam o un 
substitut (barquet o barquí de fusta; BELTRAN & MONJO & PÉREZ: 
2004, 62). Potser hi ha una al·lusió a aquest ús de les enzes en la pesquera 
en una composició satírica anònima publicada a València dins La Moma, 
«periòdic ballador i batallador»; el poema adopta la forma de goig dedicat 
a sant Vicent Ferrer:  

 
(30)  L’alcalde d’esta ciutat/ amb enzes peixcava els censos / (una altra calamitat / a la 

que estàvem propensos). / Però Déu, amb sa clemència, / tallà l’ham d’este Ba-
ró./ PUIX QUE SOU FILL DE VALÈNCIA / CONSOLEU NOSTRA AFLICCIÓ (La 
Moma, núm. 2, 11-IV-1885; ed. normativitzada de Ricard BLASCO, 1979, 196) 

�������������������������������������������������
63 Cf. adés: ensa ‘con la e agùda <és a dir, oberta o greu>‘ (DRos, 1764), ensa (ènsa) 
(DEscrig, 1851) o ènsa (DLlombart, 1887). 
64 Segons comunicació escrita d’Emili Casanova, a Agullent hi ha la variant [�����]; cf. 

altres casos de /�/ > [�] com ara ex[�]mple per exemple, col·l[�]g[�] per col·legi. 
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El DAguiló aplegava de la Plana de Vic el derivat enzador ‘el bastó 

al cim o extrem del qual es lliga o posa l’enza o ocell de reclam en la caça 
amb teles’. Hi ha també enzer ‘aparell de fusta on va col·locada l’enza del 
filat’ (Vinaròs, DCVB). 
 

El DECat (s.v. enze, 414a27-32) ja havia advertit l’extensió de enza 
vers Sogorb (ensa ‘señuelo’) i vers el murcià (enza). Joan Veny, en el 
fonamental Els parlars catalans (1983, 155), ja esmentava ensa, plantaje, 
sucha com a exemples de les «profundes petges» que ha deixat el català en 
el lèxic oriolà. S’hi pot afegir alguna dada més, indici del grau 
d’arrelament de enza en el català del País Valencià; com es veurà més 
avall, els usos fraseològics tenen una notable extensió per aqueixos 
àmbits. Guillén (1974, 267) descriu la cacera d’ocells amb re cast. ‘red’ a 
Oriola i explica que allà «la ensa es el señuelo para la vista y el reclamo 
para el oído»; prop, a Torrevella, ensa és ‘reclamo o señuelo’ (PÉREZ 

MAESO: 1990). Més al nord, i sota l’òrbita dels parlars aragonesos dins el 
País Valencià, ensa és ‘señuelo’ a Titagües (els Serrans, TORRES 

FORNÉS: 1903, 195); a Anna (la Canal de Navarrès) enza (amb [�]) és 
‘señuelo, pájaro muerto que se usa como reclamo’ (MARTÍ & APARICIO: 
1989). 
 
3.2. ‘INDICACIÓ, SENYAL; GEST INDICADOR’ (S. XIIIB  S. XVII-XVIII 

( S. XXI)). [= ‘SENYAL’] 
Més o menys coetàniament al sentit ‘ocell de reclam’, que acabem 

d’atendre en § 3.1, enza apareix en la documentació amb significats més 
abstractes, fins ara coneguts només per mitjà de tres testimonis: un de 
Ramon Llull i els altres dos de l’edat moderna. Tots els tres són aplegats 
pel DCVB (s.v. enze): 

 
(31) Nos veem quel parador fa enza65 als aucells ab lur par. On, assò es exempli a 

nosaltres que la vostra sancta creu nos fa senyal de figura humana per tal que 

�������������������������������������������������
65 A remarcar la variante anza del ms. B (s. xv), variant que deu reflectir una realització 

[�] de l’originària��. 
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anem pendre martiri per amor de vos, pus que vos lo prengués per amor de nos. 
Mas tant, Sènyer, la creu no ns fa aquest senyal, que jo veja negú qui vaja per 
amor de vos pendre mort ascient. Si l parador, Sènyer, pren en sos filats les aus, 
no es nulla maravella car les aus no an conexensa daquell engan que l parador 
lur fa. Mas so qui es, Sènyer, maravella, sí es com los homens daquest mon, com 
sia cosa que los homens veen e conexen l engan e la falsía del dimoni e daquest 
mon (Ramon LLULL, Libre de contemplació de Déu, v. IV, t. III, p. 43)66 

 
(32)  Mos fills ab unes canyes o bordons que portaven en les mans feren enses al dit 

gos e lo gos més se posà a lladrar (s. XVI; Butll. C. Exc. Bages, maig-juny 1912) 
 
(33) més que arrenganyassen las dents y fessen enza d’embestir-lo, lo sant hermità 

se’n burlava (Sant Martirià, 122; DAguiló; ss. XVII-XVIII, segons DECat, s.v. en-
ze, 414a27-32) 

 
El DCVB fa servir [32] i [33] com a atestacions de la primera 

accepció de l’article enze m o enza f ‘ant. Indicació, senyal; gest indicador; 
cast. seña, ademán’; i, dins aquesta accepció, defineix el sentit de enza en 
[31] com a ‘Especialment: Senyal que es fa amb un ocell vertader o 
figurat per atreure els altres ocells i caçar-los’. Per ventura sí que va 
encertat el DCVB i tenim en [31], potser més que no pas un ús especial, 
un exemple (molt valuós) dels contextos en què es pogué produir el 
trànsit (bridging context, EVANS & WILKINS: 2000, 550; TRAUGOTT & 

TROUSDALE: 2010, 35-36; ROSENBACH: 2010, 154-157) entre un 
sentit originari, més abstracte i situat a l’entorn del domini conceptual de 
[SENYAL] (i doncs, connectat amb significats etimològics nuclears: cf. 
adés [1]), i una projecció metonímica d’aquest sobre [OCELL QUE FA 

SENYALS, OCELL DE RECLAM]; en aquesta línia, és particularment 
interessant el paral·lelisme amb l’ús de l’hiperònim senyal en la resta del 
text de [31] (cf. els nostres subratllats). Així, doncs, el canvi des del sentit 
‘senyal’ a ‘ocell de reclam’ podria seguir un camí com el que es reflecteix 
esquemàticament en la FIGURA I (cf. a l’annex final, FIGURA II, fases I i 
II). 

 

�������������������������������������������������
66 Reproduïm aquesta atestació amb una mica més de context molt aclaridor per a 
entendre un matís semàntic, potser no prou atès, de ‘simulació, engany’. 
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El DECat (s.v. enze), tot i que comença l’article amb una 

proposta d’evolució semàntica del mot que pressuposa partir d’un 
significat del tipus [SENYAL],67 adopta una posició més, diguem-ne, 
restrictiva: suggereix que en [31] hi pot haver tant un cas de enze ‘ocell de 
reclam’ com «de la frase fer ense de», ja definida pel DAguiló com a ‘hacer 
ademán de’ (precisament, a propòsit d’aquest mateix exemple de [33]). 
És a dir, no s’atén la possibilitat d’un enze/ enza originari atestat com a 
[SENYAL] en català fora d’aqueix context fraseològic o, almenys, no se 
n’aporta documentació. 
 No convé obviar que el fragment de [31] pertany al capítol del 
Llibre de contemplació de Llull dedicat a «Com hom se pren guarda de ço 
que fan les aus»: és, doncs, dins un context en què els ocells són vists com 

�������������������������������������������������
67 Cf. «Enze, pròpiament ‘indicador, senyal, incitació’, d’on ‘moixó que serveix de reclam 
per atraure altres ocells’, i d’ací per comparació ‘home parat, estaquirot’», DECat (s.v. 
enze, 413a36). 

 
 

FIGURA I. Primera 
presentació esquemàtica del 
desenvolupament dels nodes 

bàsics de l’estructura 
semàntica de enza. Llegenda 
1: ‘senyal’; 2: ‘senyal que es fa 

amb un ocell de reclam’; 3: 
‘ocell de reclam’ 

�
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a referents metafòrics de virtuts i pecats que l’home ha d’imitar o que ha 
de rebutjar. Com es veurà ací, deu haver estat constant la interacció entre 
els dominis conceptuals [SENYAL] i [OCELL QUE FA SENYALS, OCELL DE 

RECLAM] (sentit 1 i 2 de la FIGURA I; i FIGURA II, fases I i II);68 i això fins 
al punt que, si no disposéssem d’atestacions com les de [32] (no atesa pel 
DECat), [33] i les que es presentaran ací més avall, podria pensar-se en 
una projecció metonímica en una direcció inversa: [OCELL QUE FA 

SENYALS, OCELL DE RECLAM]  [SENYAL]. De fet, hi ha usos que 
podrien interpretar-se a) com a continuació de valors connectats a 
‘senyal’, b) com a projeccions d’‘ocell de reclam’ o c), fins i tot, podrien 
veure’s com a manifestacions del tercer efecte de prototipicitat o 
poligènesi semàntica, en termes de Geeraerts (1997, 62 i s.) i Gronde-
laers & Speelman & Geeraerts (2007, 991 i s.). 

Caldrà provar de respondre, doncs, dos interrogants no menors, si 
es vol dibuixar amb un traç més segur aquesta evolució semàntica: a) què 
ha estat primer en enza, el sentit ‘senyal’ o el d’‘ocell de reclam’? i en quin 
grau han interactuat?, b) ha tingut ‘senyal’ ús fora del context fraseològic 
de fer enza (de)?, i c) quins sentits ha desplegat, tant dins aquest context 
fraseològic com fora? Reflecteix adequadament la FIGURA I aquests 
sentits i l’evolució que han seguit? Mirarem de respondre aquests 
interrogants sobre la base dels significats i dels contextos efectivament 
atestats, bé en la documentació bé en l’ús viu. Com veurem l’evolutiu 
semàntica d’aquest petit mot és més rica i interessant del que podria 
semblar de bon començament. Recordem que presentarem les dades 
documentals, sense aturar-nos a analitzar-les des d’una òptica teòrica. 

Certament fer enza (de) es fa trobadora en textos diversos i amb 
matisos que s’han d’atendre; a més de [31, 32 i 33], n’hem aplegat les 
mostres que es veuran tot seguit des de la segona meitat del segle XV, 
amb probable continuïtat fins a l’edat contemporània.  

El Manual del pecador remut de Felip de Malla va ple de metàfores 
d’àmbits diversos, sovint molt quotidians, posades al servei de l’explicació 
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68 No hem d’oblidar el relleu cultural de la cacera: és un domini conceptual recurrent en 
la generació de metàfores i metonímies; això mateix s’esdevé als ocells en la conceptua-
lització i en l’expressió lingüística de qualitats humanes. Ens hi referim més avant. 
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dels conceptes teològics. 69  La cacera d’ocell amb mitjans basats en 
l’engany hi apareix més d’una vegada; adés ja hem reportat un exemple 
d’aquesta mena amb enza ‘ocell de reclam’ (cf. [12]). Trobem fer enza tres 
voltes en aquesta obra i amb matisos semàntics remarcables. Si més no en 
dues, hi ha vinculació directa amb el domini conceptual de la cacera (o de 
la pesca); aquest vincle és més directe en la primera ([34]): cf. l’exemple 
que s’ha citat adés de Ramon Llull en [31] i el sentit ‘senyal que es fa amb 
un ocell de reclam’ en la FIGURA II. 

 
(34) Aquest <l’home pecador> és com l’aucell qui·s peix de cosa morta, o qui vola 

baix ab la al·la cansada, e lo món li fa enza, ab la qual lo atura, convidant-lo a 
una vianda de tal condició e natura que·s troba buyt com retorna del past (Felip 
DE MALLA, Memorial del pecador remut, mitjan s. XV, v. III, p. 184) 

 
En la segona ([35]), Crist, déu i home, «fa enza» de la seua 

humanitat en la creu a fi de capturar el dimoni: ‘fa senyal de la seua 
humanitat’ o potser, més tost ‘fa representació’, ‘mostra’, ‘exhibeix’ (i, 
doncs, incita el dimoni; cf. més avall).70 
 
(35) O beneÿt leó <de la trib de Judà>, qui has vençuda e visitada ab ton dur e gran 

coltell de omnipotència la serp tortuosa (Job, XXVIo), la serp appellada forrellat 
per la sua duresa (Ysaÿes, XXVIIo), e la balena importuna als navegants per la 
mar de aquest món, ut habetur ibidem, la qual has presa ab ham axí com pren lo 
peix lo peixcador qui peixca! Car en lo am de la tua divinitat has mesa la escha 
de la humanitat, e en la Creu ne has feta enza, e vinent aquesta balena, aquest le-
viathan, aquest bremoth, aquest sathan, aquest drach furiós, aquest malvat di-
moni ha volguda mordre la esca de la humanitat, e és estat aturat e pres per lo 
ham amagat de la divinitat, segons tracta bellament e profunda sent Gregori so-
bre aquell pas de Job a XL capítols: «In oculis ejus quasi hamo capiet eum» (Fe-
lip DE MALLA, Memorial del pecador remut, mitjan s. XV, I, 268; CICA) 
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69 Cal no oblidar que la caça és des d’antic i encara ara, una metàfora freqüent i de relleu 
cultural notable. Sovinteja a la Bíblia, en la poesia lírica com a imatge de la relació 
amorosa, en l’èpica i en la narrativa com a representació de la guerra, en la fraseologia, 
etc. 
70 Cf. l’altra metàfora que introdueix paral·lelament el text amb esca ‘esquer’. Aquesta i 
moltes altres imatges s’han de posar dins el context de la discussió, nuclear en la teologia 
de llavors i fonamental dins el Memorial, sobre el desig del dimoni d’evitar la mort de 
Crist: això impossibilitaria la redempció. 
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Un tret semàntic que també incorporen aquests dos exemples té a 

veure amb la idea de [SIMULACIÓ] i, fins i tot, [ENGANY]: en [34], ‘el 
món fa senyal al pecador i li dóna a menjar cosa morta (un simulacre 
d’aliment, un aliment fals) que, al capdavall, no el sadolla’; en [35], 
l’estratègia és ‘atraure el dimoni amb la humanitat en la creu i amb 
l’objectiu capturar-lo amb l’esquer amagat de la divinitat’: no deu ser 
casual que a) ja, en el llatí clàssic i en el medieval, �NDEX, -�C�S havia pres 
sentits connotats per aquesta via (cf. [1], 2.2; i nota 31); o b) que en 
altres llengües es combinen les nocions de [SIMULACIÓ] i d’[INCITACIÓ] 
en l’accepció de ‘nial, ou artificial, generalment de guix, que es posa dins 
el nieró o covador perquè les gallines hi vagin a pondre’. No debades i cal 
subratllar-ho, en el tercer i darrer exemple de fer enza del Memorial del 
pecador remut (cf. infra [36]), es destaca precisament que l’enza que fa la 
Teologia és «vera, sens capció o altra ficció, a certa felicitat»; no és, 
doncs, una [SIMULACIÓ] (cf. el nostre subratllat): 
 
(36) Car yo <la Teologia>, incomparablement altificada sobre tota sciència e 

scriptura humana, preÿch e declar via de veritat, appellant les gents a la pàtria 
subirana, regió de vivents, d’on mort, ignorància e vana cupiditat són de tot exe-
llades, e revocant-les de terrenals desigs, los fas enza vera, sens capció o altra fic-
ció, a certa felicitat, font e principi de tota bondat inseparable de eternitat (Felip 
DE MALLA, Memorial del pecador remut, mitjan s. XV, I, 223; CICA) 

 
Aquest matís també és en les dues ocurrències següents, tretes de 

dues cartes adreçades des de Barcelona per Manuel de Montsuar, degà de 
Lleida, al comte de Pallars el 22 i el 28 de juny del 1462.71 Ara en un altre 
domini conceptual: la guerra, concretament, l’estratègia d’assetjament i 
presa d’una ciutat. Segons expliquen les dues lletres, les gents del rei fan 
servir una tàctica semblant a la descrita adés; en el primer, simulen que 
són pocs i embosquen una part de les tropes i, en haver eixit els defensors 
de Tàrrega, els sorprenen els emboscats. En el segon, tot i que el rei 
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71 Recordem que Manuel de Montsuar, en el moment d’escriure aquestes cartes, 
presidia la Generalitat i feia un paper important en la direcció de la lluita contra Joan II 
durant la guerra civil catalana. 
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arriba a Lleida amb «tot son poder a cavall e a peu», fa veure només els 
«XXXX rocins» i, doncs, en haver eixit confiats els defensors, de bell nou 
«hisque tota la gent dels enemichs».  

 
(37) Vuy havem scrit correu de Tarrega avisant nos com les gents del Rey a cavall e 

de peu han mesa emboscha a la vila e fahent enza de poqua gent son li exits los 
de la vila en un pla e la emboscha ha los dat al damunt metent los enug e han ne 
morts e nafrats alguns (Guerra de Joan II; Barcelona, signat per Manuel de 
Montsuar, degà de Lleida, 22-juny-1462; ed. de Bofarull, 1861, VII: 475) 

 
(38) Mentre fahiem la present es arribat home propi de Leyda ab letra dels pahers 

narrants com divendres prop passat lo Senyor Rey ab tot son poder a cavall e a 
peu vench a la dita ciutat faent enza de XXXX rocins e dels de la ciutat isqueren 
circa cent sens capita seguint los un terç de legua e com foren avançats hisque 
tota la gent dels enemichs e la brega se mescla entre ells de la qual ha morts dels 
enemichs tres e un gentil home pres e sis rocins mots al camp (Guerra de Joan 
II; Barcelona, signat per Manuel de Montsuar, degà de Lleida, 28-juny-1462; 
ed. de Bofarull, 1861, VIII: 92) 

 
Observem que en els dos exemples més tardans citats adés en [32] 

i [33], també hi ha aquesta idea de [SIMULACIÓ]-[ENGANY] i, a més, la 
d’[INCITACIÓ], un altre domini conceptual generat inferencialment: s’hi 
fa veure que es vol atacar i que són pocs els atacants i, doncs, s’incita a 
respondre-hi. Al fons hi ha un joc d’inferències de molt d’interès, tant en 
[32 i 33] com en els altres exemples anteriors; és un joc que s’ha de 
considerar des del punt de vista de qui emet senyal i des del punt de vista 
del qui el percep: 

Des de l’òptica de qui actua com a font del senyal: ‘X atrau 
l’atenció d’Y i es fa que Y crega una determinada cosa amb l’objectiu de 
provocar-li una resposta’: açò connecta, sobretot, amb la noció de 
[SIMULACIÓ] i (amb un grau més de subjectivació) d’[ENGANY] i també 
amb la d’[INCITACIÓ]. Des de l’òptica de qui rep el senyal: ‘Y infereix 
que X vol, provoca, espera una resposta’: açò connecta, especialment, 
amb la noció d’[INCITACIÓ]. El concepte d’inferència invitada, lligat al 
procés de subjectivització, pren ací un relleu important (TRAUGOTT & 
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DASHER: 2005, 38 i s.; GEERAERTS: 2010, 230 i s.),72 en la mesura que 
és per mitjà d’inferències com arriben a cristal·litzar (lexicalitzar-se o, més 
tost, semantitzar-se) sentits inicialment només implícits i inferits en 
contextos com els ací reportats. Aqueixos contextos han de ser els punts 
de partença perquè es despleguen per davall de la fase II sentits no 
advertits plenament pels diccionaris històrics, que enriqueixen i que, com 
veurem, duen a replantejar l’estructura de la FIGURA I. Es tracta d’una 
xarxa fonamentada en la relació semblança de família característica de les 
estructures semàntiques de base prototípica, en aquest cas lligada per 
projeccions de tipus metonímic i també metafòric. Aquest procés de 
canvi semàntic s’ha d’atendre dins un context cultural en què el model 
cognitiu idealitzat de la caça és una font important per a la representació 
de conceptes rellevants per mitjà de projeccions metafòriques de base; cf. 
alguna de les incloses ací: +LES RELACIONS AMOROSES/ EL SETGE/ LA 

TEMPTACIÓ/... SÓN/ ÉS UNA CACERA AMB RECLAM+.  
La fase II de la FIGURA II prova de reflectir de manera gràfica la 

interacció estreta entre tots tres nodes semàntics (2, 5 i 3), a partir de la 
qual es generaran altres significats (cf. ací infra i § 3.3) per mitjà de 
projeccions de base metafòrica i, més sovint, metonímica; com es veurà, 
tot i que en algun cas sembla més palesa la connexió amb algun d’aquests 
nodes, hi ha una veritable acció, diguem-ne, combinada de tots tres. En 
aquest sentit, resultarà útil un acostament a l’anàlisi de la gènesi d’aquests 
sentits segons la teoria de la integració conceptual (MARTINES, en 
preparació).73 

Vegem, per exemple, els sentits aplegats pel DCVB (s.v. enze o 
enza): f pl ‘Incitacions, provocacions; paraules o gests per a incitar qualcú’ 
(Mallorca) i els fraseologismes, connectats amb aquest sentit, «Fer ses 
enzes a qualcú» ‘fer-li ganes d’una cosa mostrant-la-hi, excitar-lo, 
provocar-lo’ (Manacor), «Sofrir ses enzes de qualcú» ‘sofrir-ne les 
exigències, queixes o recriminacions’ (Artà) i «Donar enzes a qualcú» 
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72 Cf. també el concepte d’abducció, estretament vinclat a la inferència invitada, propo–
sat per Queller (2003). 
73 Hi ha en l’evolució semàntica de cimbell un paral·lelisme que cal, si més no, adduir ací: 
‘campana de senyal’ > ‘senyal’ > ‘senyal per atraure la caça’ > ‘atractiu enganyós’ 
(DCVB, DECat, FEW). 
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‘incitar’ (Un Mall. Dicc.).74 Cf., en la FIGURA II, sentits 3 (‘Indicació, 
senyal que es fan per cridar l’atenció d’algú i que pretenen incitar una 
resposta d’algú’) i, ja projectat amb un valor genèric de 8 (‘Provocació, 
incitació’). No són exclusius de les Illes aquests usos. Per ací deu anar 
«Fer l’enza (o l’enzeta)» del País Valencià amb una notable presència, si 
més no, des del s. XVIII i amb matisos semàntics d’interès i no atesos.  

Cal subratllar que el matís de [SIMULACIÓ] i la connexió amb 
[OCELL DE RECLAM] són també palesos en molts dels usos que es 
presenten tot seguit; això fa de mal aplicar una anàlisi lineal com la 
proposada (tot i que matisada) per Geeraerts (1997, 68 i s.) a propòsit, 
per exemple, de l’evolució del neerlandès winkel des de ‘cantó’ fins a 
‘botiga’ fonamentada en la idea del «semantic change from subsets». Ací, 
en més d’una ocasió, hi ha una veritable acció combinada de dos o dels 
tres nodes semàntics bàsics ja esmentats adés i reflectits per la FIGURA II. 
Aquest cas pren encara un caire particular ateses la generació de 
fraseologismes i la necessitat i la dificultat de concretar els sentits que pot 
prendre enze/enza dins i fora del context fraseològic. 

El DEscrig (1851, s.v. ènsa) dóna a «Fer la ènsa» el sentit de ‘atraer 
con disimulo’, accepció que matisa el DLlombart (1887, s.v. ènsa): 
‘simular ó parentar algo para producir un determinado efecto. Empléase, 
especialmente, en los niños, cuando se trata de inducirles á alguna cosa’. 
Sembla que pren aquest sentit en el fragment següent del dramaturg 
Joaquim Balader, de València (cf. una altra proposta en l’excel·lent 
Diccionari històric del valencià col·loquial de Martí, 2006): 

 
(39)  Pos quin atra... doña Ingüent, / fent l’énsa y la solapá; / no ha segut fluixa la 

píndola / qu’a tots mos ha fet tragar (BALADER, Mes fá el que vol qu’el que pot, 
1871, 29) 
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74 Cf. les mostres d’ús actual a http://antudeli.blogspot.com.es/ (darrera consulta: 
febrer del 2012). Va per ací aquest fragment de Llorenç Villalonga (1993, 71)? o, més 
tost, per ‘fer el desentès’?: «Sola vaig haver de buscar on es trobaven els canelobres. Ja 
em veu preguntant als meus oncles i fent l’enze a les porteries per poder descobrir alguna 
cosa del que m’havia proposat». 
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«Fer l’enza» s’empra amb un valor semblant a la Marina: ‘atraure a 
algú a fer una cosa i fer-li en acabant una mala passada’ (l’Alfàs del Pi).  

A Alacant «“Fer l’[�����]” vol dir atraure una xica, roda(r)-la» 
(informació de Carles Segura, 1995): el joc entre [SIMULACIÓ] i 
[INCITACIÓ] és un vell tòpic de la conquesta amorosa; vet-la ací en un ús 
molt pròxim a aquest en una obreta de Jesús Morante Borràs, del valen-
cià central:  

 
(40) JAUME [L’AGÜELO]. Hola, hola... Catalina, qué, ¿cóm aném de novio? / 

CATALINA. D’aixó parlabem... / JAUME. ¿Qué no’n cau ningú en l’enfilat? / 
CATALINA. (Qué ganes té vosté de broma! / JAUME. Chica, anímat. A vore 
cuán nos dones una atre día bo... / [...] / ROSA MARIA. Vosté s’empeña en ferli 
l’ensa... / JAUME. Si a ella li agrada... i disfruta d’aixó (Jesús MORANTE 

BORRÀS, La muntanya d’or, 1956, 55) 
 

El castellonenc Bernat Artola fa servir diverses vegades «Fer 
l’enzeta» per a referir-se, més tost, al coqueteig: 

 
(41) < Títol > L’enseta: / ¡Ai xiqueta que’m vas fent l’enseta! / ¡mira tú que ja et veig i 

no et veig! / Vols tentar-me, com una doneta, / i tentar és un acte molt lleig! / 
¡Els jocs perillosos / no’s deuen jugar; / i en jocs amorosos / tot és començar! 
(Bernat ARTOLA, Poble, 1949, 61) 

 
(42) Si a ta mare li dieun coqueta / i a ton pare coqueta i rotllet» /, a tu més, perquè 

fent-me l’enseta (Bernat ARTOLA, Obres completes, 1983, I, 123) 
 
(43) Ai xiqueta que em vas fent l’enseta! / mira tu que ja et veig i no et veig! / Vols 

tentar-me, com una doneta, / i tentar és un acte molt lleig! (Bernat ARTOLA, 
Obres completes, 1983, I, 188) 

 
També és castellonenc Tomàs Escuder Palau, l’autor o el recol·lec-

tor de la rondalla «El conillet de la boca esgallada»: 
 

(44) Tan bé va quedar apanyat; tan apanyat que no van venir-li <al conill que es reia 
d’uns xiquets que jugaven> mai més ganes de fer l’enze a ningú. No era un gat 
escaldat, però com a conill ja en tenia prou (Tomàs ESCUDER, Contalles, «El 
conillet de la boca esgallada», 1983, 117) 
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Sembla que va per ací Quico, en ¡Quico sentensies! de Josep Gregori 
Climent, sainet ple d’espardenyades:  

 
(45) QUICO. ¡Si le he degido lo de haser el ansa es porque los he pillao torrando el 

cacau!75 (Josep GREGORI CLIMENT, Quico sentensies!, c. 1950, 15)  
 

I, fins i tot, aquest text assagístic de Josep Pin i Soler, nat a 
Tarragona: 

 
(46) ¿Qu’haureu avensat, picapedrers, boters y ebanistas, quan el diumenge vos 

haureu calsat unas botas qu’os faran sortir ulls de poll, quan el barber os haurà 
perfumat com una madama y l’estanquera venut mitja dotzena de cigarros de 
tres quartos per anar à fer l’enza pels cafès hont hi ha cantadora? Res de bo (Jo-
sep PIN I SOLER, Varia, I, 1903, 155) 

 
La [INCITACIÓ] pot esdevenir [MOLÈSTIA]. Potser és açò el que hi 

ha a la darreria del s. XVIII en la Rondalla de rondalles de Lluís Galiana: 
 

(47) Una cerrada de gicots que portava el fusil a nostron Gimo, y s’havia descarriat 
per atre puesto fent la enseta, pera deixarlo encavar a son espay (GALIANA, 
Rondalla, 17692; ed. de Joan PELLICER, 1986, 209) 

 
El DCVB (s.v. enzeta) havia aplegat la locució però sense definir-la, 

cosa que sí que fa l’editor de Rondalla de Rondalles, Joan Pellicer (1990, 
147): ‘provocar, fastidiar <sic>, molestar’. Aquesta és la definició de «Fer 
l’enza» que afegeix Enric Valor a la «Llista de paraules del Fabra que 
caldrà esmenar» (1948, 165), on, a més, fa constar el caràcter femení del 
mot entre valencians (i no sols): 

 
(48) Enze m. = enza, femení. Nova ac.: «fer l’enza» fer rabiar, molestar algú. 

�

I la fa servir amb aquest sentit en l’obra literària: 
 

(49)  -I quin nom em tocarà? —demanà ell, no gens content, ell que era el més llest i 
malpensat de tots. / —Et diràs Plegallana. / —Ara, digues-nos quina feina et 
reserves per a tu, Bartomeu —s’interessaren els altres germans, a cor, que sem-
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75 «Torrar cacau» ‘festejar’. 
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blava que li feien l’enza (Enric VALOR, Obra literària completa, «Esclafamunta-
nyes», 1976, II, 26) 

 
(50) i em van rebre els abraços amorosos de la mare i les bromes de l’Erminieta. / 

L’operari, l’operari —xisclava fent-me l’enza (Enric VALOR, Temps de batuda, 
1991, 42) 

 
En tinc referència de llocs diversos; per exemple, d’Ontinyent (la 

Vall d’Albaida): «Fer l’enza» ‘fer la punyeta’;76 de Vila-real (la Plana 
Baixa): «Fer l’enza» ‘punxar, molestar’; «Fer l’inzeta» ‘ídem’ a Ibi 
(l’Alcoià).77 

I tot açò dins el context fraseològic, sobretot, amb el verb lleuger 
fer. Cal remarcar que enza també es fa present tot sol; ara bé, no s’allunya 
gaire dels matisos observats fins ara; vegem-ho cronològicament.  

Són molt valuosos els tres exemples següents de la segona part del 
s. XV: ofereixen el que podria veure’s com a contextos de procés en el 
canvi semàntic (cf. adés bridging context), en estadis diferents, entre dos 
dominis conceptuals ([SENYAL] i [OCELL DE RECLAM]). El vincle amb 
aquest darrer àmbit és més directe en [51]; se situa dins una metàfora en 
què el model cognitiu de la [CACERA AMB RECLAM] és projectat sobre la 
[NAVEGACIÓ]: els perills de la mar governada per un déu cruel que es 
deporta caçant els navegants amb l’aparent bonança són conceptualitzats 
en termes de la caça amb reclam; de bell nou, hi ha la connexió amb els 
conceptes de [SIMULACIÓ], [INCITACIÓ] i [ENGANY]: +LA BONANÇA 

( ‘senyal, indici d’una bona travessia que incita els navegants a solcar la 
mar és només simulada, aparent i, doncs, enganyosa’) ÉS ENZA DE 

NAUFRAGI ( ‘la captura dels navegants per Neptú’)+; aquesta 
metàfora és reforçada per la sinònima i juxtaposada: +LA TRANQUIL·LI-
TAT ÉS EL BRELLADOR DEL DÉU NEPTÚ+: 

  
(51) Per ço bonança és enza de naufragi, tranquilitat és lo brellador del déu Nep-

tumpnus, segons han dit los poetes antichs, com se vol deportar en la caça dels 
hòmens (Felip DE MALLA, Memorial del pecador remut, mitjan s. XV, III, p. 165) 
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76 Comunicació escrita de Marisa Tomàs, 2012. 
77 Comunicació escrita de Glòria Gómez, 2012. 
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El context és diferent en [52]; tot i que s’hi identifiquen elements 
propis del domini de la [CACERA], s’apel·la l’amor perquè pare atenció 
sobre qui llança les sagetes; no pot atendre qualsevol qui (inferim que 
enganyosament, immerescudament) el reclame: ‘no ha de fer cas de 
qualsevol enza’. 

 
(52) O amor! Guarda donchs on vers despara de ton arch la sageta, no vulles fàcil-

ment creure a tota enza. No vulles vanament lo rich tresor de ton carcany des-
pendre, ne tu mateixa sens rahó esmerçar là hon no pots ne haver guany speri-
tual ne traure lo cabal (Felip DE MALLA, Memorial del pecador remut, mitjan s. 
XV, III, p. 194) 

 
En aquest tercer testimoni, la connexió amb la [CACERA] és menys 

evident que en els dos anteriors: s’hi pot inferir. Enza connecta amb els 
conceptes de [SENYAL] i [SIMULACIÓ]-[ENGANY] i [INCITACIÓ]: dins 
el senyal i sota l’aparença de subtil78 raó, s’hi amaga verí a fi de conduir-
nos a la mort espiritual: 

 
(53) D’on < del fet que Jesucrist perdonà els qui el crucificaven > puch verdadera-

ment dir que, si als indurits impenidents peccadors, usant de ta gran misericòr-
dia, per força volries salvar, si a fer lo contrari no t’obligava justícia, molt més a 
mi, que no sols t’o demane, mas affectadament mi prepare. E, si no tant com 
deuria, causa-u que són dins mi los sperits rebel·les, puix que, peccant aquell re-
bel·le pare, ab ell perdem la primera gràcia, los quals poch ni molt perjudiquen 
la voluntat líbera del franch arbitre, mas ab la sobtil enza de rahó, dins la qual 
amaguen aquell de semblança de bé tan mortal verí de les antigues metzines, 
poden lo voler nostre no forçar, mas voluntàriament a la mort presentar-nos 
(Jeroni FUSTER, Omelia sobre lo psalm «De profundis», 1490; ed. de 
FERRANDO: 1993, 103) 

 
Són remarcables les atestacions següents, ja del s. XIX ençà, en què 

hi ha aqueix valor d’engany, ací en l’àmbit del coqueteig, com adés amb 
«Fer l’enza»: 

 
(54)  Les chiques boniques qu’es vòlen casar; / Lluint clares batistes / Y gases y listes 

/ Capolls y atres ènses del art d’engañar (Peiró DAUDER, “La Glorieta”; dins 
LLOMBART (ed.): 1878, 173) 
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78 Deu ser subtil ‘agut, penetrant’. 



ÍTACA 

�176 

 
(55) Mai no podrás disfressar-te / amb cosmètics i perfúm / perque, només cal 

mirar-te, / ja està més clar que la llum. / L’espillet que te retrata / és la llei que 
diu al cas: / «¡Ton pare no té nas; / ta mare és xata!» / ¿Per qué no prens, amo-
rosa, / l’enseta sense maldir? / ¡Vols fer-te la desdenyosa, / i et fons de massa 
fingir! / Ja saps que, parlant en plata, / això tens, això tindràs: / «¡Ton pare no 
té nas […]» (Bernat ARTOLA: 1949, 35-36) 

 
En la mateixa línia de «Fer l’enza» ‘fer rabiar, molestar algú’, vist 

adés, trobem enza com a ‘trampa, engany’ en la rondalla L’amor de les tres 
taronges d’Enric Valor: en ple convit de noces, apareix una papallona que 
la núvia (en realitat, una bruixa) sap que és la princesa Silvana, que havia 
patit un encanteri de la mateixa bruixa:  

 
(56) ¡Ah, si ella <la núvia-bruixa> hagués tingut a mà una vareta de virtuts, un foc 

per a tirar-li pólvores màgiques... no hauria durat massa l’enzeta de la papallona! 
(Enric VALOR, Obra literària completa, «L’amor de les tres taronges», 1976, II, 
153)  

 
Encarna Vicente (2000, 535) reporta de Llucena (l’Alcalatén) 

«enza. Enze, persona que incita o provoca a fer alguna cosa. Ja está bé de 
fer l’enzeta, deixa el teu germa!». Moret (ed.) (1995, 172) aplega al 
Matarranya «Ser una enza» ‘importunar’. El DCVB situava aquest sentit 
al Maestrat i a Castelló i el documentava en Josep Pasqual i Tirado: 
«Eren la admiració de tots i la ensa pera que el sinyo Quico poguere en 
motiu fer el article» (Del Raval... i en festes, 1922, p. 6). Aquest sentit 
deu, si més no, haver estat més corrent en altres èpoques; s’hi acosta 
aquest passatge dels diaris del Baró de Maldà a la primeria del s. XIX o en 
Lo rondallyre del vallesà Francesc Maspons de la darrerial del mateix XIX: 

 
(57) Com Berenguer és un enze i cacciadiavoli astut, preveient los molts vots que 

devia de tenir don Joan Canaleta, tramà i féu sa unió ab lo partit de Berga per 
fer diputat a son amic Clarà. Però, descoberta sa trufa e intencions d’enganyar a 
Berga i fer ell tot lo negoci [...] (Rafael AMAT, Calaix de sastre, VI, 1802, 47) 

 
(58) Los de la casa primer no’n feyan cas, com que ab lo dolor ni menos se’n adona-

van, mas tant y tant ho van sentir y veure que’l xicot may parava de murmurar-
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ho ab cara de ensa y mofa, que’s van creure que se’n burlava (Francesc 
MASPONS, Lo rondallayre: Quentos populare catalans, 1871, 80) 

 
Certament pot sobtar que un mateix mot arribe a prendre un 

significat com aquest darrer i, alhora, el de ‘persona aturada, mancada 
d’iniciativa i d’enteniment’ (del qual ens ocupem tot seguit; cf. § 3.3). Per 
entendre-ho, cal una descripció que atenga l’evolució de l’estructura 
semàntica de caràcter radial, amb nodes connectats per relació de 
semblança de família i canvis de significat condicionats per factors de 
caire enciclopèdics (efectes prototípics 2 i 4, GEERAERTS: 1997, 22). 
Com veurem, la connexió més directa amb algun dels tres nodes, 
concretament amb el núm. 5 de la FIGURA II, més que no pas amb el 2 i 
amb el 3, deu explicar aquestes evolucions en bell principi contradictò-
ries. 

És remarcable el fet que aquests usos s’hagen projectat fora del 
català. A Oriola, on també coneixen (com s’ha dit més amunt) ensa 
‘señuelo para atrapar pájaros’, hi ha «Haser la ensa» ‘halagar’ (GUILLÉN: 
1974, 324 i 267). Semblantment, Pérez Maeso (1990) arreplega a Torre-
vella ensa, «palabra derivada de la murcina enza, que significa reclamo o 
señuelo. Dícese de aquello que sirve para atraer engañosamente la aten-
ción de alguien o algo» i «Haser la ensa» ‘hacer o mantener una actitud 
engañosa respecto de cualquier situación a fin que la resolución de la 
misma sea favorable a nuestros intereses’. El VocMurciano de García 
Soriano (1932)79 defineix enza (que vincula amb el català enza ‘señuelo’) 
com a 1. ‘señuelo, cimbel’, 2. fig. ‘atractivo, incentivo’, 3. ‘inclinación, 
afición’ i 4. ‘Lo mismo que guinsa:80 «Hacerse la enza». Precisament, 
llegim enza en el murcià de Fuentes Ponte (1872) amb els sentits de 2 i 3 
del VocMurciano (cf. 6 ocurrències al CORDE). 

Enza arriba a l’interior d’Aragó: Crespo (1990, 163) recull «Hacer 
enza» ‘hacer simulacro o ademán de’ arreu de la comarca del Xiloca. Al 
Maestrat aragonès «Hacer el enza» és ‘incordiar’ (ALTABA: 1985, 41). 

�������������������������������������������������
79 El DRAE (1925) ja incloïa: Enza ‘1. Murc Señuelo, cimbel’,’2. Murc. fig. Señuelo, 
cualquier cosa que sirve para atraer’ i ‘3. Murc. fig. Inclinación afición’. 
80 Guinsa és variant del català guitza.  
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3.3. ‘PERSONA ATURADA’ (S. XVIIB  S. XXI). [= ‘PERSONA 

ATURADA’] 
 Els animals, en general, i els ocells, en particular, són un veritable 

planter de representacions conceptuals per a la categorització i l’expressió 
lingüística de l’aspecte, de la personalitat i el comportament de l’ésser 
humà. Hi ha una focalització d’alguna de les qualitats físiques o 
caracterials atribuïdes a les bèsties: el verí de l’escurçó o el comportament 
(en aparença) tossut i poc intel·ligent del ruc han estat projectats 
metafòricament sobre l’ésser humà per expressar la maldat o la mancança 
d’intel·ligència. Entre els ocells, recordem que la gralla, el gamarús, el 
capsigrany o el capsot, el soriguer, el falcó, el gall, la gallina, la merla, la 
cadernera, el mussol... han estat útils per a expressar conceptes (qualitats 
o estats) vinculats amb les persones, com ara [VEU ESTRIDENT] o 

[LOQUACITAT BUIDA I MOLESTA], [ESTUPIDESA], [OBSTINACIÓ], 
[BONA VISTA], [FANFARRONERIA], [COVARDIA], [EMBRIAGUESA], 
[REFREDAT], [CARÀCTER TACITURN I SOLITARI]...81 Vet-ne ací una 
mostra amb enza i altres; el subratllat destaca els trets del comportament 
del personatge descrit que connecten amb els ocells al·ludits: 

 
(59) CANDRO. [...] Y ensopego ab la gent al mitj del día, y tothom me diu enza y 

gamarús, y’l pare’m vol lligar à un pal per espantar als aucells, que se’ns menjan 
els pèsols, y tú n’ets la causa./ NICETA Si que m’estimas! (Àngel Guimerà, Say-
net trist, 1910)  

 
(60) TONET. I quan sóc dins del cafè,/ no veig culleres ni copes,/ si em criden els 

parroquians/ faig un posat com una òliba;/ fins em cau el davantal,/ i em tiro el 
xarop per sobre,/ i l’amo em despatxarà/ perquè diu que li faig nosa./ I et juro 
que és veritat,/ no sóc ni cambrer ni home,/ que sóc un estaquirot/ sempre ar-
rambat a les portes,/ pensant en tu dia i nit.../ Em sents, Carmeta, m’escoltes?/ 
CARMETA: Prou que t’escolto, Tonet, i totes aquestes coses que m’has dit 

�������������������������������������������������
81 Recordem que, fins i tot, els noms dels ocells han servit per a generar verbs que també 
expressen estats i comportaments humans; cf. astorar o esparverar, derivats dels 
ornitònims astor o esparver. És aquest un àmbit molt productiu per a l’estudi del canvi 
semàntic per mitja de la teoria de la integració conceptual o blending; cf. MARTINES (en 
preparació). 



Revista de Filologia 

� 179 

m’agraden molt./ TONET: Que sóc un enze i una òliba? (SAGARRA, Obres com-
pletes: Teatre, I, 1979, 1657) 

 
Com sabem, enze/ enza no designa un tipus d’ocell en concret: 

dóna nom a aquell que fa de reclam. Deu haver estat precisament aquest 
paper de reclam el punt de partença per a la generació d’un raïm de 
significats que convé atendre, vinculats, segons mostra la documentació, 
amb la idea d’[ESTAR ATURAT]. Això connecta amb el fet que les enzes 
acostumen a tenir-se lligades o engabiades i, com s’ha vist en les 
descripcions que hem aportat adés sobre aquesta tècnica de captura dels 
ocells, cal que les facen bellugar (amb un cimbell o amb un cordell o 
llença) perquè atraguen millor els pardalets; i, fins i tot, potser remet, més 
tost, a les enzes figurades, fetes de suro, de fusta, de cuiro, etc. amb què es 
prova de simular l’ocell viu...82 
 

Les primeres atestacions sembla que van per aquesta via, més que 
no directament per la idea d’[ESTUPIDESA], ara la més corrent, si més no 
en els usos més estardarditzats. Cf. aquest passatge del Calaix de sastre 
del Baró de Maldà en què a la darreria del s. XVIII enza prenia un sentit 
ben proper a aquest: 

 
(61) Està a arribar de Madrid el fill, cadet de guàrdies espanyoles, Josep Maria, ab 

llicència. I, no havent-li provat be la carrera que ha pres, no havent pogut entrar 

�������������������������������������������������
82 Joan Amades (1951, 222) per explicar la frase «SEMBLAR UN ENZE. Per a tractar algú 
d’apocat, poc llest, baboia, etc.’», recorda que «es dóna el nom d’enze a l’ocell que es fa 
servir com d’esquer per a la cacera dita d’enze. Generalment, sol fer-se servir per a aquest 
paper un mussol, posat damunt d’una crossa clavada a terra i lligat per una pota perquè 
no fugi»; i afegeix: «L’enze fa mil excentricitats i estranyeses per cridar l’atenció dels 
ocellets, que van a la seva vora per contemplar les extravagàncies del mussol, i es troben 
agafats quan menys s’ho pensen. L’enze fa, doncs, un paper còmic, ridícul i ben poc airós 
entre els ocells». No és una proposta explicativa incompatible amb la plantejada ací, 
almenys quant al sentit de ‘babau’; de tota manera, no atén a) que no sempre es fa servir 
el mussol com a esquer, b) que la idea d’[ESTAR ATURAT] sembla prèvia, a la llum dels 
textos, i c) que hi ha altres sentits la gènesi dels quals no s’adiu amb aquesta proposta (p. 
ex., ‘restar aturat, sorprès, indecís, estupefacte’ , ‘fer el desentès’ i altres que es veuen ací 
més avant). 
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en el compliment de sa obligació en lo reial servei, per sa indolència i molt curt 
de talent, deixant-lo inhàbil per prosseguir-lo, vindrà com novici d’algun con-
vent de frares, que no té intenció de professar o voler ser frare; no quedant-li, 
después de fetes les caravanes, sent novici de la religió de Malta, que professar, a 
voler, per no quedar-se una enza tota la vida; havent deixat aquesta carrera mili-
tar sens casi reflexió, si que més prest a la babal·là, com s’ha vist; havent-nos Jo. 
Maria fet quedar mal, i a mi principalment, com a pare. I tot quant s’ha gastat 
per ell, en equipar-lo d’uniformes i demés de sombrero ab galó de plata i espasa 
ha estat com si s’hagués llençat al carrer (Rafael AMAT, Calaix de sastre, IV, 
1799, 60-61) 

 
No deu ser un ús pretèrit. Enze/enza sovinteja en contextos com-

paratius i fixats, que al·ludeixen a aqueixa idea d’[ESTAR ATURAT] ja 
projectada metonímicament sobre un altre domini (segons una relació 
causa-efecte): [SORPRESA, INDECISIÓ, ESTUPEFACCIÓ]. Pot servir-nos 
de referència el CTILC, esmentat adés: de les 197 ocurrències de enze/ 
enza d’aquest corpus, n’hi ha 22 del tipus següent: 

 
(62) Me vaig quedar sense paraula que respondre... parát com un ensa, en mitj del 

carrer (Dolors MONSERDÀ, La Montserrat: novela de costums del nostre temps, 
1893, 250; CTILC)  

 
(63) L’assistent quedá fet un enza, sense dir una paraula (Marià VAYREDA, Recorts de 

la darrera carlinada, 1898, 186; CTILC) 
 
 
(64) quan elles diuen que sí / esbiaixant la mirada, / i l’home es queda plantat / amb 

les mans a les butxaques, / com un enze que no ho veu / o que no vol enterar-
se’n (Josep Maria SAGARRA, Obres completes, III, 1957, 90; CTILC) 

 
(65) A la porta del bar hi ha, aturat com un enze, un xinès que duu un carretonet en el 

qual hi ha escrit: Wang-Lin. Ice eream (Josep M. de SAGARRA, La ruta blava: 
viatge a les mars del sud, 1964, 164; CTILC) 

 
(66) I ens quedem parats com dos enses. Jo la mirava extassiat, però no n’hi ha prou 

d’extassiar-se (Santiago RUSIÑOL, Obres completes, 1973, 338; CTILC) 
 

Aquesta noció es veu reforçada a voltes amb adjectius com ara 
encisat, encantat, bocabadat: 
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(67) Lo padrí, qu’ab goig la porta, / Sembla un enza d’encisat (Frederic SOLER, 

Poesías catalanas, 1875: 253) 
 
(68) CAT. No, aixó ¡may!/ FEL. ¿Perqué no? Véyam explicat./ CAT. Perque es un 

enza encantat./ FEL. No, dona; lo que pots dir,/ qu’es vergonyós y cobart/ quan 
té de enrahoná ab famellas (Anton PORTABELLA, Un joch nou, 1900: 15) 

 
(69) Volia marxar, però va sentir un que deia admirat i bocabadat com un enze: -

Quan li toqui al senyor Batlle (Valeri SERRA I BOLDÚ, El pescador de Barcelona, 
1986, 24) 

 
En tinc mostres d’ús popular. Massip (1991, 224b) defineix enza f 

‘persona aturada, mancada d’iniciativa’ en el lèxic tortosí. Diuen a 
Calaceit (el Matarranya), segons Blanc (1994, 84): «Mira’l, aquí s’està 
parat com un enza»; també al Matarranya, hi troba Moret (ed.) (1995, 
149): «Fer l’enza» ‘badar’. Fins i tot al País Valencià: «“S’ha quedat fent 
l’enza (o la enza)” s’utilitza quan una persona s’ha quedat parada davant 
d’una situació concreta que li ha sobrevingut» a Borriol (la Plana Alta).83 
A Alcoi, per aquesta via, pot prendre algun matís particular: «Quedar-se 
[��]nza» es refereix «quedar-se ert o tes pel fred».84 

Certament, per mitjà d’una inferència, la [IMMOBILITAT] (> 
[SORPRESA, INDECISIÓ, ESTUPEFACCIÓ]) pot ser interpretada com a 
[INCAPACITAT PER A REACCIONAR] en un context inesperat o de 
pressió i, doncs, com a mancança d’intel·ligència, com a [ESTUPIDESA]. 
Són molt il·lustratius aquests fragments de La vida en lo camp del 
penedesenc Gaietà Vidal: 
 
(70)  En fi’s quedá en lo lloch ahont se trobaba, fèt un ensa: com si li haguessen clavat: 

tot confós, tot aturdit, sens saber pendrer un determini (Gaietà VIDAL, La vida 

en lo camp, 1867, 205)85 
 

�������������������������������������������������
83 Comunicació escrita de Rafael Ramos, 2012. 
84 Comunicació escrita de Rafael Jordà, 2012. 
85 Cf. més avall [73] de la mateixa obra però vinculat amb [ESTUPIDESA]. 
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O d’Els sots feréstechs del barceloní Raimon Casellas, amb paper 
adjectival: 
 
(71)  Es un bon home, sumís, obedient... però fret, una mica enza, estaquirot... Li 

manca ánima, esperit, pera ferlas parlar (Raimon CASELLAS, Els sots feréstechs, 
1901, 114; CTILC)  

 
Siga’m permès de dur ací aquesta facècia aplegada per Joan 

Amades a Llers (l’Alt Empordà) l’any 1918; la petita història prova de 
justificar la dita «Fer l’enze, com els de Taravaus», emprada, segons 
l’editor, «per a tractar algú d’encantat, de tanoca i de toix». Com es veurà, 
en realitat, el fons del relat és la incapacitat de prendre una decisió: 
 
(72) Una vegada en anar tot el poble de Taravaus en processó a visitar la relíquia de 

sant Llambert de Lledó, per efecte d’un vot per pluja, pel camí va desencadenar-
se una tempestat furiosa. Per no saber què era preferible, si tornar-se’n o seguir 
endavant, fou decidit deturar-se per esperar que passés la gran plujada, per tal 
de no disgustar els que volien continuar si se’n tornaven. En arribar a Lledó, 
tothom mullat fets un xop, la gent els preguntava què havien fet davant d’aquell 
torrent d’aigua, i els de Taravaus constataven que havien fet l’enze (Joan 
AMADES, Folklore de Catalunya, I, 1974, 1193) 

 
Bofarull & Blanch (1867, 83) incloïen «Estar com un enza, 

estaquirot» dins un «índice de las frases mas peculiares del idioma 
catalan» (capítol VI, «De la preposicion»). Entre els refranys populars 
arreplegats per Joan Amades (1980, 52) hi ha «Quedar com l’enze del 
Miracle» ‘Quedar parat, encantat’. 

En tenim referència en la lexicografia, si més no d’ençà del 
DBelvitges (1803), que, precisament incideix sobre aquest vessant en la 
definició: ensa ‘s. m. L’home parat que no tè acció, ni desempenyo. 
Meliloto. Stupidus, fatuus’ (única accepció) i «Quedar fèt un ensa» ‘loc. 
Embarzarse. Immotum stare’ (DBelvitges, s.v. ensa i quedar); el DLabèrnia 
(1839, s.v. ensa) reprèn i eixampla aquests materials: enza m ‘L’home 
parat que no tè acció, ni desempenyo. Meliloto. Stupidus, i’ i «Quedar 
com un enza» fr ‘Quedar embadalit. Embazar, quedar hecho un buazán’, 
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Semblar un enza fr. Parecer tonto. Stupefieri’;86 ensa ‘(Aucell). Señuelo. Lo 
home parat. Meliloto’, «Estar com un ensa» V. Babau’ (DSaura). El 
DBalari (s.v. enza) arreplega «Quedar-se fet un enza» ‘quedar suspenso, 
atónito’.  

El diccionari normatiu (DGLC de Pompeu Fabra i DIEC2) encara 
ara defineix enze com a ‘persona aturada, no gens deseixida’; el DCVB, 
tot i que prioritza aquest matís en la definició (s.v. enze, 5), hi afig en una 
coda la idea d’[ESTUPIDESA], certament molt connectada i com, al 
capdavall, ja feien (i també secundàriament) els diccionaris de segles 
passats (cf. adés): ‘persona aturada, mancada d’iniciativa i d’enteniment’. 
Vet-ne alguna mostra amb paper adjectival: 
 
(73)  Mentres tant lo Joanet sonreya desitjant que la dansa quedás per’èll. / - Mès 

que pensáu qu’habia fet proposit de ballarla? No era tant ensa que no’s conegués 
(Gaietà VIDAL, La vida en lo camp, 1867, 154; citat també pel DBalari) 

 
(74) Hi havia pescadors entesos, i altres que eren uns enzes, que treballaven com a 

màquines. No, ell no volia ésser dels enzes: hi posaria el cor (Joaquim RUYRA, 
Pinya de rosa, 1920 [1980], II, 67) 

 
(75) N’és de pesada quan s’hi posa!... I repeteix, repeteix fins a la sacietat, com si tots 

els qui l’escolten fossin sords o enzes... (Carles SOLDEVILA, Valentina, 1933 
[1982], 97) 

 
(76) Cal pensar si no és solament, com deia Carner, que la felicitat ens sorprèn fent 

cara d’enze, sinó més encara: que només sorprèn els enzes (Joan FUSTER, Obres 
completes: Diari 1952-1960, 1975: 172) 

�
Enza, aplicat a les persones, pren el sentit de ‘badoc’ a Torreblanca, 

‘persona poc llesta’ a Vinaròs i al Maestrat, accepció no enregistrada al 
País Valencià. Manuel Foguet Mateu, arrelat a Vinaròs, l’empra amb 
aquest sentit en una peça teatral:  
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86 El DMartíGadea (1891, s.v. énsa), potser seguint el DLabèrnia, interpreta l’equivalent 
espanyol meliloto en el primer sentit que en dóna el DRAE: ‘bot. Meliloto: especie de 
trébol’. 
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(77) CARMETA. (A Chochim) Porta’m les ulleres! Estan a la lleixa. (Chochim no’s 
mou) Ché, corre, ensa!/ [...]/ VICENTET. Ai!, pos mala suerte!; si’m moro ans 
d’acostumbrar-me!/ CHOCHIM. Eres un ensa! Lo que faré yo, si mol m’apures, 
serà véndreme-u. (Manuel FOGUET, Bona nit, cresol, 1984, 21 i 33) 

 
Llegim a la premsa digital de les comarques valencianes septentrio-

nals:  
 
(78) Segons el diputat autonòmic d’Esquerra Unida-l’Entesa, Ramon Cardona, les 

inversions «pressupostades» per al Baix Maestrat, són únicament fer l’enza, i no 
una actuació com pertoca, en els casos de Benicarló, Peníscola i Vinaròs (News 
Vinaròs, 8-IX-2004; http://news.vinaros.net/v7/ehtml/p_altrespobles_08114. 
htm) 

 

En aquesta línia, a Cocentaina (el Comtat) diuen que una [��]nza 
és una ‘persona que no té trellat’. A la Torre de les Maçanes (l’Alcoià), 
“Fer l’enza” és ‘fer l’animal, fer el bacora’. I més al sud: «Fer l’en[�]a» és 
‘fer el borinot, comportar-se com un babau, actuar sense trellat’ a Elx (el 
Vinalopó Mitjà).87 Amb aquest valor apareix en un fragment d’El Mòle 
que comenta l’escassa traça d’un melitar de l’època: 
 
(79) pero ya que Nogueras no ha fet mes que sombra com els olmos y no fruit [...] 

Pos siñor gobern, si lleva la Ecselensia á Nogueras, sápia la nasió per qué el lle-
va: si no se li ha manat atacar als facsiosos, y sí que fera la énsa, no llevarlo, per-
que no té culpa ell, sino el menistre que li hu·a manat (El Mòle, I, 28-III-1837, 
XV, 234) 

 
Els matisos poden ser diversos, tot i que connectats. «Ser una 

enza» a Fraga és ‘ser massa bona una persona’ (Josep GALAN: 2003, 69): 
no debades la bondat i l’estupidesa sovint s’han vist com a properes...  

Connectant amb el vessant més físic, llegim en una peça teatral de 
l’alcoià Joan Valls: 
 
(80) ¡Marianet! ¿Pero que et passa? / Sembles una ànima en pena, / no fas cas dels 

aliments / i et veig cara d’enza / des de que el cartel de festes / t’ha trastornat la 
mollera (Joan VALLS, Sainets alcoians, 1972, 288) 

�������������������������������������������������
87 Comunicació escrita de Josep M. Escolano, 2011. 
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La [IMMOBILITAT] pot haver estat interpretada com a indici de 

[MANCANÇA DE VITALITAT] > [FEBLESA FÍSICA, MALALTIA]. Va per 
ací la definició que fa el també alcoià Eugeni Reig (2005,2 339): «Es diu 
d’algú que està fet una enza quan està embajanit, sense vivor, sense 
reflexos, quan té un semblant inexpressiu, quan ha perdut bona part de 
les seues facultats mentals per causes patològiques o per envelliment. 
També s’usa per a expressar que algú està decrèpit o que està molt flac, 
desmillorit, demacrat»; proposa com a equivalent «Estar xaruc» (cast. 
«Estar gagá»). 

Ha experimentat una projecció des del domini de les persones cap 
a elements connectats amb les persones i, en menor grau de freqüència, 
els animals i, fins i tot, les coses. No és estrany referit a la cara o al posat, 
elements que més clarament denoten l’actitud de l’individu, com a 
complement de nom o directament com a adjectiu: 
 
(81) Cuidarme vós, cap de ruc, totxo, talòs, cara d’ensa ètic, pallús! (Carles 

SOLDEVILA (trad.), La festa dels reis, 1907, 152) 
 
(82)  Fumava sempre, enraonava poc, tenia un posat d’enze i semblava mig adormit. 

Sospito que transportava un venerable pòsit de cervesa i que el seu estat natural 
era una certa flotació mental i una mà lleugerament balba i incerta (Josep PLA, 
Obra completa: Retrats de passaport, XVII, 1969, 128) 

 
(83)  jo, per exemple, si alguna vegada em faig retratar, sempre quedo amb aquell 

posat una mica enze d’un esportman sense facultats (Josep Maria DE SAGARRA, 
«L’aperitiu», El mirador, núm. 161, p. 2) 

 
El DCVB aporta: «Quinas preguntas més ensas! —digué la 

Tuyas» (Joan PONS, L’auca de la Pepa, 1893, 139).  
Se’n troben casos en què qualifica animals; en l’exemple següent 

s’aplica a uns gossos de cacera que es fan enzes (‘atordits’) a causa de 
l’esforç, el sol i la calor 
 
(84) Moltes de les hores bones de la meva vida les vaig passar [...] acompanyant-lo en 

les seves suades [...] perseguint els dos o tres ramats de perdius que trobaven de-
fensa sota les pampolades de les [...] vinyes. [...] vaig apendre d’ell que els gossos 
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perdiguers en les planes de vinyes altes no servien de res per totxos i curts de 
vista i cançoners [...] i que, si a la sortida van davant del caçador, a la mitja hora 
de sol ja fan el ganso i estan fets uns enzes, treient dos pams de llengua feta una 
font que rega les petjades de l’amo (Jordi ARNAU, «Memòries d’un cabaler», 
Catalunya social, 422, (13 juliol 1929), p. 539; CTILC) 

 
I per aquest procés de projecció, s’estén a qualificar altres coses, ja 

lluny de l’àmbit conceptual del [CARÀCTER DE LES PERSONES]: 
 
(85) Les escorrialles de la seva època florida, van servir per a moblar aquell pis d’una 

manera desgraciada i impròpia, i alguna calaixera o algun mirall, famosos dintre 
de la història de la casa, feien en el pis un paper enze i escrostonat de relíquia [...] 
/ La manera de produir-se d’aquell xicot no admetia terme mig entre l’escomesa 
animal i un lirisme delicadament enze (Josep Maria DE SAGARRA, Vida privada, 
1932, 46 i 128; CTILC) 

 
En segons quines situacions, la [IMMOBILITAT] pot ser entesa com 

a indici de [INDEFERÈNCIA, VOLUNTAT DE NO IMPLICAR-SE, FER-SE EL 

DESENTÈS]; aquesta inferència deu explicar el sentit de ‘hacer el 
desentendido’ que dóna el DAguiló per a fer l’enza: 
 
(86) Això havia refredat les nostres relacions. Jo feia l’enze, no pas premeditadament, 

sinó perquè vivia mig atuït i no sabia cap a on decantar-me (Joan PUIG I 

FERRETER, Camins de França, 1934, 266) 
�
(87) Li feia: «¿Recuerdas, general cuanto te visité en tu despacho?» I ell feia l’enze i 

afirmava que no se’n recordava en absolut (Teresa PÀMIES, Quan érem capitans, 
1984, 76) 

�

Deu anar per ací, aplicada metafòricament a una font en una 
notícia breu de La veu de l’Empordà (1924):  
 

(88) Malgrat haver plogut gairebé cada dia de la setmana, la font de la plaça del 
Teatre continua fent l’enza, sense donar aigua als seus veïns (La veu de 
l’Empordà, Figueres, 12-IV-1924) 

 
No deu ser exclusiu del Principat. És aquest el matís que pren en 

aquests versos que rescatà Joan Amades en «Literatura carnestolenca 
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valenciana»; són textos pervinguts en testimonis datats a mitjan s. XIX 
(1854), tot i que deuen ser de composició anterior: 

 
(89) Si bé mires y remires / com mirar deus á este coixo, / mirarás que fent el moixo 

/ á tots mira y diu mentires. / Miral vé; ni un clau li fies / que es un pillo arre-
matat, / y si el mires ben mirat / miraras qu’es un pillót / que fent la énsa ú bo-
rinot / demanant va caritat (Ed. de Joan AMADES, 1957, 139) 

 
Vet-lo també en el fragment següent d’El chiquet del milacre 

d’Eduard Escalante: 
 

(90) GONS. Mutiz, despuez parlarem./ TONET. Sért, ara lo que interesa/ es vore así 
cuánt se dina./ PEPE. Yo sent ixir de la cuina/ una olor, que m’embelesa./ 
TONET. Anem capa allí fent l’ensa. GONS. Anem. PEPE. Descubrim terreno. A 
fé que tinc un galeno! Tonet. (Eduard Escalante, El chiquet del milacre, 1878, 
18) 

 
En tenim referència de les comarques valencianes septentrionals, 

on conviu «“Fer l’enza” ‘fer el desmenjat, el despistat, com a que no va 
amb tu’ ‘fer el babau’»; un enza és un ‘babau’ i «pot ser, també, aquella 
persona desmenjada i despistada» (Rossell, el Baix Maestrat);88 a la 
mateixa contrada, a Alcalà de Xivert, hi ha la variant masculinitzada no 
enregistrada [�����]: enzo/a ‘persona aturada, mancada d’iniciativa i 
d’enteniment, molt paradet’ (VERGE: 2008, 190). Gargallo Gregori 
inclou dins els «Refranys de la Vall d’Uixó. Maneres de dir al poble de la 
Vall d’Uixó», «Fer l’enze» ‘Fer-se el llonguis. Fer-se el despistat’.89  

Hi ha el derivat enzeria que fa servir Josep Carner en Tres estels i 
un ròssec i que han arreplegat i han definit Loreto Busquets (1977, 72) i 
Júlia Butinyà (1994: s.v. enzeria) com a ‘qualitat d’enze’ i ‘condició de la 
persona aturada, no gens deseixida’, respectivament. 

 
(91) Però no es tracta, en aquest cas, de desvetllament pròpiament dit, sinó d’enzeria 

en estrèpit (Josep CARNER, Tres estels i un ròssec, 1927, 22) 

�������������������������������������������������
88 Comunicació escrita de Miquel Àngel Pradilla, 2012. 
89 Segons comunicació escrita del mateix Gargallo Gregori, enza és la variant viva en 
aquesta localitat (2012). 
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4. CONCLUSIONS 
�	 Com hem provat de mostrar, l’obra literària i també la gramatical 

d’Enric Valor ofereixen un testimoni notable de la riquesa lèxica 
del català del País Valencià. Valor incorpora a la seua prosa la va-
riant en femení enza i unitats fraseològiques en què pren part 
aquesta que connecten amb usos populars valencians i d’altres re-
gions de l’idioma; són útils per a descriure l’evolució semàntica 
d’un mot característic del català. Així mateix, havia descrit la pro-
núncia amb e oberta de enza en el català dels valencians, variant 
que, com s’ha vist, conviu amb la realització tancada. 


	 En aquests papers hem pogut oferir dades noves sobre l’extensió 
romànica dels resultats patrimonials del llatí �NDEX, -�C�S; remar-
quem especialment les novetats sobre la presència en l’italià toscà 
del significat ‘ocell de reclam’ per a endice, aspecte obviat pels grans 
diccionaris etimològics romànics i d’una certa importància a fi de 
situar en èpoques potser més antigues el canvi semàntic que dugué 
fins a aquest sentit 

�	 Hem avançat l’existència ja en llatí clàssic i medieval de significats 
notablement subjectivitzats de �NDEX, -�C�S. Caldrà seguir aqueixa 
drecera amb materials del llatí d’època tardana i de l’alta edat mit-
jana, de dins i de fora de l’àmbit català, a fi de comprovar en quina 
mesura els valors que han desplegat enze/enza en català i les vari-
ants paral·leles en altres llengües romàniques poden arribar a en-
llaçar-se amb evolucions d’aquells períodes. 

�	 Hem aportat documentació abundosa sobre la qual hem començat 
a fonamentar la descripció del procés evolutiu de l’estructura se-
màntica de enze/enza en català des del s. XIII-XIV fins a l’hora 
d’ara. Aquest petit mot ha arribat a assolir una varietat de signifi-
cats notable; en algun cas, aparentment contradictoris. Potser el 
tret més remarcable ha estat l’acció combinada de tres nodes se-
màntics i el relleu que ha assumit [OCELL DE RECLAM], explicable 
pel paper que han adquirit els ocells i la cacera com a fonts per a la 
categorització de diversos dominis conceptuals. S’han suggerit les 



Revista de Filologia 

� 189 

futures vies d’anàlisi teòrica més detallades dels canvis semàntics 
descrits.  

	 Cal remarcar l’antiguitat i la constància de la variant femenina 
enza. Actualment, no és, com s’havia dit, exclusiva del País Valen-
cià: l’hem trobada també en tortosí, a la Franja i a Mallorca; és re-

marcable que siga també enza (pronunciat bé amb [�], [�] o [�]) la 
variant que trobem en parlars aragonesos i murcians influïts pel 
català. Deixant de banda els contextos en què l’absència de marca-
dors morfològics (articles, demostratius, adjectius, fonamental-
ment) podrien induir-nos a interpretar-la en textos adscrits al ca-

talà oriental com a reflex d’una [], enza és constant i (fins ara) 
única en la documentació antiga tant de l’àmbit occidental com de 
l’oriental.90 

�������������������������������������������������
90 Fóra més esperable enze m. ¿Hem de pensar en una feminització del tipus febra per 
febre o llebra per llebre, en català occidental, o esma per esme, en català oriental? ¿Hi 
podria haver influït, com s’ha suggerit adés, l’ús d’ocells femelles, si més no, per a 
capturar algunes espècies? Si la variant femenina és efectivament tan antiga com ací s’ha 
vist, ¿fóra desgavellat suggerir que l’ús de enza com a adjectiu qualificador de persona 
podria haver ajudat a generar un masculí enze, especialment allà on enza ‘ocell de reclam’ 
havia deixat de ser usual (sobretot, àmbits urbans)?: «Tal és una enza» > «Tal és un 
enze» (quan tal és masculí); cf. la variant enzo m / enza f que citàvem del nord del País 
Valencià. Observem que és a Mallorca, al País Valencià i a l’àmbit tortosí on es 
mantenen la cacera i la variant f enza. Certament la tonicitat de la primera vocal, 
comporta l’elisió de la vocal àtona final del mot anterior (la, una, aquesta, aquella, etc.); la 

neutralització de la vocal final en [] facilita la confusió de masculí i femení en els 
parlars orientals. 
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5. ANNEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II. Segona presentació esquemàtica del desenvolupament dels nodes bàsics de 
l’estructura semàntica de enza. Llegenda: 
1. ‘Indicació, senyal; gest indicador’ 
2. ‘Indicació, senyal simulats que es fan amb la intenció d’enganyar’ 
3. ‘Indicació, senyal que es fa per cridar l’atenció d’algú i que pretén incitar una resposta 
d’algú’ 
4. ‘Indicació, senyal que fa un ocell vertader o figurat per a atraure els altres ocells i 
caçar-los’ 
5. ‘Ocell que s’empra com a reclam en la caça amb teles per a atraure els altres ocells’ 
6. ‘Engany’ 
7. ‘Ocell figurat que s’empra com a reclam en la caça amb teles per a atraure els altres 
ocells’ 
8. ‘Provocació, incitació’ 
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L’AMBICIÓ D’ALEIX I LA CENSURA:  
HISTÒRIA DE L’EXPEDIENT 3322/59 

ÒSCAR PÉREZ SILVESTRE 
 

Al cap d’anys de prohibició, ja estava feta en plom; pesava 1.200 quilos, 
lo que passa és que l’eixa [impremta] era d’un nacionaliste, de Paco  
Soriano, i estava ahí. Però el Sr. López, que és el que portava la imprem-
ta, deia: «Què fem d’això, ho tire a la caldera ja?». I jo dic: «No, espere’s 
a vore si escriuen de Madrid». I l’any 60 van enviar una nota i em va cri-
dar per telèfon el Sr. López: «Ja ha arribat una carta de la censura». 
«Um, pos ara vaig». Vaig anar, i en la carta hi havia un tros de paper 
blanc que feia: «Se publicará sin adulterio», sense cap firma ni res, per a 
que Europa no sabera que hi havia una gran censura terrible contra el ca-
talà ací. Perquè Franco enviava la Serra d’Or i tot i feien exposicions en 
París per a dir que no es perseguia cap cultura. Fals tot això. 
I aleshores, el Sr. López diu: «O va, la imprimim o a la d’això... on desfan 
el plom, a la caldera», i jo dic: «Pos mire, deixen-me i ara canviaré...». 
Perquè, clar: lleves un adulteri i has de canviar els tres capítols que vénen 
a continuació, i vaig fer una altra novel·la... diferent. I... després ja es va 
publicar, quan es va morir Franco, ja es va publicar bé, però no li havia 
llevat completament el tuf de la censura. Perquè, damunt, és una novel·la 
massa idealista, una cosa de joventut, i quan l’escrivia estava pensant en 
Franco i en si me la deixarien passar, i totes eixes coses. Total que no va 
ser... Era la segona novel·la que escrivia jo: la primera, aquella que es va 
perdre, aquella d’El misteri del Cannadian, i la segona, eixa. I... i no podia 
ni llegir-la... Després la va publicar molt bé Gregal, va fer una edició molt 
bonica, molt bona.91 

 
0. INTRODUCCIÓ 

a consulta de l’expedient de censura de L’ambició d’Aleix ens 
obliga a fer unes precisions en diversos aspectes comentats per 
l’autor mateix en les entrevistes que va concedir i que la 
investigació valoriana ha estés i, de vegades, ha ampliat sense 

reposar en una base documental fiable. Si bé és cert que l’Aleix —possi-
ble primer títol provisional de la novel·la, juntament amb Delers de 
joventut— va haver de passar el filtre de la censura (com totes les obres de 

�������������������������������������������������
91 Entrevista filmada, oferida per Enric Valor al Col·lectiu L’Olleria el 1996 (minut 
8:00-10:02 de la versió final publicada). 
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la seua època), l’expedient conservat a l’Arxiu General de l’Administració 
d’Alcalá de Henares ens forneix una gran quantitat de detalls inèdits fins 
ara que ens recol·loquen aquesta primera novel·la d’Enric Valor en la seua 
trajectòria creativa de la postguerra. Primera i última novel·la de l’autor, 
perquè tot i opinar repetidament que li havia quedat com una novel·la 
rosa, romàntica, idealista, etc., l’any 1994 la reprengué, la dictà al seu fill i 
la passà de tercera a primera persona per a Tàndem Edicions. Obsessió? 
Insatisfacció? Potser totes dues coses, que són en Valor l’altra cara del 
perfeccionisme formal i estètic. 

Aquest paper pretén esclarir aquestes tres qüestions: a) en primer 
lloc, com va ser el procés de producció, iniciat alhora que Valor assistia a 
la tertúlia del grup de Torre i recollia i publicava les primeres rondalles; 
b) segonament, per què la novel·la és presentada el 1959 a la censura, i no 
tres o deu anys abans com s’ha dit; c) en tercer lloc, i potser és el punt 
més interessant, veurem com l’actuació censora estricta afecta la primera 
concepció de l’Aleix, reflectida en l’edició de 1960. 
 
1. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ I D’EDICIÓ 

En la segona edició de L’ambició d’Aleix («Obra Literària Comple-
ta» III, Fernando Torres, 1982), Enric Valor data l’escripturació 
d’aquesta novel·la entre els anys 1950-1952. És just quan participa en les 
tertúlies de Torre (almenys des de 1947), en les quals degué aparéixer en 
algun moment la inquietud per la necessitat de novel·les valencianes 
enfront de tanta producció poètica. Ell, ja ho sabem, sentia profunda-
ment la vocació de narrador, que només havia satisfet amb èxit amb 
algunes narracions breus i les rondalles literaturitzades. 

Aquesta datació, però, contrasta amb les dades i les dates que ens 
aporten la correspondència amb amistats com Joan Fuster i altres indicis 
esparsos.92 Vegem-ho en aquesta primera carta que Valor enviava a 
Fuster, datada el 5 de setembre de 1953: «Jo et vinc cercant ja setmanes 
per llegir-te la novel·leta “Aleix” que tinc acabada i en net per a tu. He 

�������������������������������������������������
92 La correspondència entre Fuster i Valor, inèdita encara, m’ha estat facilitada per 
Josep Daniel Climent i per la Casa Fuster de Sueca per mitjà de Francesc Pérez 
Moragón, als quals agraïsc la seua immensa col·laboració quan preparava aquest text. 
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estat un autèntic “perea”. Podia haver-la feta més llarga. Així m’ha quedat 
de 120 quartilles a ratlla espessa, unes 150 pàgines impreses o poc més». 

Dos mesos més tard, Lola Crespo rebia aquesta missiva de data 27 
de novembre, en la qual, amb un to verament optimista, li comunicava 
que  

 
La novel·la va molt bé. Ja tinc copiades i retocades 207 pàgines. Tinc fets dos ca-
pítols suplementaris, i tinc ja escrita la reforma del final i una major intervenció 
de don Maties.93 També s’aclarix tot el misteriós assumpte de Pradells, i ixen 
nous aspectes secrets de Mingarro relacionats amb Aleix i donya Pauleta. Les 
persones donen sorpreses, que és com passa a la vida. Crec que ara serà una mica 
més interessant. Potser que la setmana que ve la tinga ja enllestida (JOSEP  
VALOR: 2011, 246). 
 
Tot i això, sembla que l’autor no acabava de trobar un bon punt 

per a l’Aleix, perquè el 21 de desembre de 1953, un mes més tard, 
tornava a escriure a Fuster en aquests termes un tant pessimistes: «He 
reformat “Aleix”. Ara es casa amb donya Pauleta, després de mort don 
Maties. Tanmateix, no n’estic gens satisfet de la novel·la. Ara, després de 
dormir dins del calaix, la trobe molt fluixa i sense interés. Veurem l’altra 
si ix millor». 

Així, doncs, el 1953 continua sent un any de treball narratiu intens 
en què no queda definida encara la novel·la. Fins i tot ens en podríem 
anar al 1954 i 1955, i més enllà possiblement, si apliquem aquest altre 
judici que el contertulià Miquel Adlert va publicar el 1954 en el treball 
«L’actual literatura catalana del País Valencià», dins l’Homenatge a Carles 
Riba en complir seixanta anys: «la prosa de Valor clou belleses i dolceses 
insospitades que apunten en ell unes condicions de prosista que ens 
agradaria de veure confirmades en un gènere sencerament de creació». És 
clar, Adlert parlava pensant en els dos volums de Rondalles valencianes 
que havia publicat en Torre (1950 i 1951) —de les quals opinava a priori 
que serien un èxit en tots els sentits i que ocuparien diversos volums— i 
en les Narracions de la Foia de Castalla editades per Casacuberta a la 
darreria de 1953. 
�������������������������������������������������
93 Observeu el canvi del nom del marit de Pauleta: de Maties passa a Macià, un nom 
certament més greu i arcaic, més d’acord amb la personalitat fosca del personatge. 
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I encara, el 1955 trobem un punt de creació baix en la trajectòria 
de Valor, que expressa així al seu amic Fuster el 25 de juny: 

 
Tinc morta la literatura. I tot. No em preocupe més que de recaptes avícoles, va-
cunes, cacqueigs de pollastres... Totes les vesprades ixc de València per coses 
dels nostres interessos agrícoles, i pels matins Levante i bancs. Això, ja dic, bai-
xarà de to en aquests mesos propers, quan tot s’ensopirà sota la mandra estival. 
 
Efectivament, hi ha diverses ocupacions peremptòries que deixen 

poc de temps per a l’escriptura. Tot i que convé tindre en compte que els 
temps de producció i d’edició es podien allargar aleshores més que no ara, 
hi ha alguns buits informatius —sobretot entre els anys 1955 i 1959, 
data de presentació a la censura— que no podem omplir però sí intuir. 
Vegem què feia Enric Valor al llarg de la dècada de 1950 per fer-nos una 
idea de les dificultats personals i, també, del circuit literari d’aquells anys. 

Mirem en primer lloc una cronologia de fets personals, ja siguen 
familiars, d’ocupacions laborals i d’altres projectes culturals que, sense 
cap dubte, alenteixen l’escriptura de l’Aleix i la deixen al calaix: 

1. El 6 de desembre de 1947 naix la seua filla Isabel Valor Crespo, 
fruit de la relació extramatrimonial amb Lola Crespo. 

2. Des del 1947 està treballant en l’elaboració d’un Diccionari va-
lencià-castellà i comunica a Carles Salvador que quan l’acabe farà el 
Diccionari general de la llengua valenciana, pla traçat amb Josep Giner. 
Està fent la traducció d’Años y leguas de Gabriel Miró. 

3. Des del 1948 està treballant en les Rondalles valencianes per a 
Torre. Els dos primers volums són publicats el 1950 i el 1951, i el tercer 
l’any 1959. Assistia a les tertúlies de tant en tant. 

4. El 1948 ingressa com a professor de llengua en Lo Rat Penat, 
fins al maig de 1949, càrrec que deixa per motiu de les seues ocupacions. 
A més, prepara el Diccionari castellut com a revisió del de Fabra, destinat 
als treballs de Joan Coromines. 

5. Des de 1950, els germans Josep i Enric Valor tractaven de posar 
en funcionament l’empresa de salts hidroelèctrics Fetusa (Fuerzas 
Eléctricas del Turia i del Frainós, SA), amb Francesc Soriano com a soci 
amb dificultats per a satisfer la seua part de capital. El projecte és frenètic 
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i absorbidor, si l’afegim a l’administració de les possessions a la Foia de 
Castalla. 

6. El 1951 és membre del Secretariat del Diccionari català-
valencià-balear, però deixa el càrrec i és ocupat per Emili Beüt.94 El 
mateix any, copublica en Ariel Rondalles gironines i valencianes, una 
adaptació d’algunes ja aparegudes en Torre. 

7. En els cursos 1953-1954 i 1954-1955, Enric Valor reapareix 
com a professor de llengua de Lo Rat Penat. L’abril de 1955 hi presenta 
la dimissió a conseqüència de la publicació de la conferència de Domingo 
Fletcher sobre la identitat iberista del valencià. 

8. Cap a la darreria de 1953, Barcino de Josep Maria de Casacu-
berta li publica Narracions de la Foia de Castalla, prologades per Joan 
Fuster. 

9. Des de 1954, presta assessorament per al Catecisme de la Doctri-
na Cristiana, de la Delegació Diocesana de Catequesi (1955). El 1954 
participa en un curset en una residència de sacerdots jóvens, amb la 
participació de Mn. Frederic Moscardó, Mn. Vicent Sorribes, el P. 
Bernardí Rubert, Emili Beüt, Joan Fuster, un capellà català i Xavier 
Casp. 

10. El 5 de desembre de 1958, Nicolau Primitiu li comunica 
l’elecció com a president de la Secció de Llengua de Lo Rat Penat. 
Participa amb els altres professors Vicent Ferrís i Francesc Ferrer i 
Pastor en la revisió de la tercera edició de la Gramàtica valenciana de 
Carles Salvador, publicada per Successor de Vives Mora cap al maig-
juny de 1959.  

11. El 1959 imparteix un curs de valencià a la Universitat de Va-
lència, dins del programa d’activitats organitzades per l’Aula Ausiàs 
March. A més, participa en el recull Un món per a infants, regalat per 
Empar Soriano (filla de Francesc Soriano) i publicat per Successor de 
Vives Mora (1959), utilitzat com a llibre de lectura en els cursos de Lo 
Rat Penat. Valor hi aporta l’adaptació de la rondalla «Història d’un mig 
pollastre» i el glossari final de tots els textos literaris. 
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94 J. D. Climent (2011), op. cit. p. 137. 
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12. A la primeria de 1960, deixa el càrrec de president de la Secció 
de Llengua de LRP per causes poc clares i és substituït per Josep Giner. 

13. Publica la sèrie breu «Cuestiones lexicográficas valencianas» en 
el suplement Valencia. Suplemento dedicado a sus hombres, a su historia y a 
su tierra, del diari Levante (administrat per Francesc Soriano Bueso) 
entre el 13 de maig i el 8 de juliol de 1960. 

Totes aquestes circumstàncies vitals es combinen en mal aliatge 
amb uns altres factors que tenen a veure amb el circuit literari en què es 
podia inserir la seua novel·la, la primera de la postguerra que es redactava 
al País Valencià, però publicada amb uns anys de retard. Habitualment 
s’ha atribuït a l’actuació de la censura, però no és certament així. I arribats 
en aquest punt, cal fer-se almenys un parell de preguntes: ¿quines 
possibilitats editorials tenia Enric Valor de publicar la seua obra? ¿En 
quins calaixos i quant de temps va reposar l’Aleix abans de ser presentada 
el 1959 a la censura? Aquesta darrera qüestió és encara de resposta 
difusa, molt parcial, però més avall avançarem una hipòtesi. 

Pel que fa a les plataformes a l’abast de Valor —algunes de les 
quals ja li havien publicat obra rondallística i de narració breu—, cal 
descartar-les pràcticament totes perquè la línia editorial no preveu la 
publicació de novel·les llargues ni mitjanes. En temps de resistència 
cultural com la nostra, els gèneres més conreats i impremtats van ser la 
poesia, la narració costumista, el teatre agradós, l’assaig històric, alguns 
materials bàsics de gramàtica i religiosos, i poca cosa més en els anys 40 i 
50. Es tracta, doncs, d’un circuit editorial molt limitat a obres breus, amb 
poc de risc i de tirades curtes publicades perquè hi ha un premi darrere, 
un compromís personal o institucional. 

Enric Valor mantenia una relació més o menys cordial amb Torre 
(1949-1965), dirigida per Casp i Adlert, però no publicaven novel·les 
llargues. De fet, arran de la publicació de la Gramàtica de Sanchis 
Guarner (1950), el dèficit impedeix de publicar unes novel·les de Xavier 
Casp i Josep Sanç Moia previstes en el pla editorial. Per una altra banda, 
Casacuberta li havia obert el 1953 les portes de Barcino per a les 
Narracions de la Foia de Castalla, però no li podia oferir una plataforma 
per a la seua novel·la. Lletres Valencianes (1948-1956) tampoc no tenia 
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aquest perfil. Per tant, al País Valencià —que és on Valor diu que volia 
publicar L’ambició d’Aleix— no hi havia altres possibilitats sinó la quasi 
autoedició o que una impremta amb trajectòria editorial ho fera. I és així 
que entrem de ple en els anys 1954 i 1955, en què Fuster i Valor coven 
un projecte d’edicions que no qualla. De primer temptegen la voluntat de 
Francesc Soriano Bueso, que sembla que preveia un projecte editorial 
però tenia por de les capelletes valencianistes; tot seguit demanaren 
suport a Adolf Pizcueta i començaren a encomanar alguns originals a 
autors de confiança;95 finalment, Fuster buscà el suport de Nicolau 
Primitiu, però sense èxit, i apareix Sicània com a projecte personalíssim. 

Heus ací que apareixen dos noms clau en el devenir de l’Aleix, els 
únics que podien assumir el compromís de publicar-lo: Nicolau Primitiu 
i Francesc Soriano. Pel que fa al primer, el seu personalisme deixa fora 
l’obra de Valor, i no en sabem el motiu exacte. Amb la creació de Sicània 
cap a la darreria de 1954, Nicolau Primitiu tramet una carta a diversos 
autors en què els explica el seu projecte editorial per a «tota mena de 
publicacions per a tots los estaments culturals sens menysprear-ne 
nengú; començant, com és natural, per lo possible i convenient sens 
perdre d’esme què hi ha davant» i els anima a presentar-hi originals.96 
Enric Valor no és un dels destinataris afortunats, possiblement per les 
seues entrades i dimissions dels cursos de llengua de Lo Rat Penat, fet 
que el devia enutjar.97 Al capdavall, Sicània només publicaria en la dècada 
dels 50 una novel·la de Beatriu Civera, Entre el cel i la terra (1956), i 
d’altres més en la següent. 
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95 Aquestes entrevistes personals o comunicacions per carta són de juny de 1954 (amb 
Francesc Soriano), febrer de 1955 (Adolf Pizcueta) i maig de 1955 (Nicolau Primitiu). 
Però, el 1947 ja rondava pel cap de Soriano la creació d’una editorial com a societat 
anònima amb Ricard Santmartín i Carles Salvador. Vegeu la carta de 23-V-1947 en 
què Adlert ho comenta a Sanchis Guarner, dins Cortés (2005, 82-83). 
96 Dec aquesta informació cabdal a Josep Daniel Climent, que m’ha proporcionat ben 
generosament el document tramés per Nicolau Primitiu Gómez Serrano anomenat 
«Pentàleg». 
97 Tot i això, el 1958 Nicolau Primitiu el buscaria per a fer-se càrrec de la presidència de 
la Secció de Llengua de Lo Rat Penat. Aleshores ja devia tindre aparaulada l’edició de la 
novel·la amb Soriano Bueso i Successor de Vives Mora. 
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En l’altre costat, tenim Francesc Soriano Bueso, valencianista de 
preguerra vinculat a Acció Nacionalista Valenciana, amb molta relació 
amb Josep Valor, germà d’Enric. Junts participaren en negocis, el més 
ambiciós i desastrós dels quals va ser la creació en els anys 50 de la 
societat per a l’explotació de salts hidroelèctrics Fetusa. Soriano era 
propietari de la impremta Successor de Vives Mora des de 1940 i 
administrador de Levante i Jornada, diaris del Movimiento a València; un 
home ben considerat fins que va caure en la desgràcia que va arrossegar 
també els germans Valor a la presó el 1966, en qualitat de còmplices. 

Successor de Vives Mora —en funcionament entre 1940 i 1976— 
no era cap editorial, sinó una impremta que assumia la impressió d’obres 
d’institucions i editorials. Entre 1949-1977 imprimí 110 títols en 
valencià. Com a llibres de prosa de creació en aquesta llengua (contes i 
novel·la), entre 1959-1970 només publicà quatre títols no vinculats a cap 
editorial o encàrrec institucional, de la qual cosa es dedueix que només 
contragué algun compromís puntual amb els escriptors Enric Valor 
(L’ambició d’Aleix, 1960) i Carmelina Sánchez-Cutillas (Conjugació en 
primera persona, 1969). L’ambició d’Aleix és la primera novel·la que Vives 
Mora publica sense un premi darrere ni cap editorial. ¿Fou un compro-
mís personal indefugible per a Soriano per causa de mantindre la 
cordialitat amb els germans socis de Fetusa, quan en realitat hi havia 
problemes econòmics greus que afectaven la relació? ¿Hi ha una dilació 
meditada en la impremta? ¿Potser esperaven un temps millor, una major 
obertura de les condicions de la censura? Amb tota la certesa, no ho 
sabem, però sorprén que Enric Valor assegure tantes vegades que els 
ploms de la novel·la estigueren tant de temps preparats esperant la 
resposta de la censura. Com veurem tot seguit, el treball del censor fou 
àgil i no va frenar morosament l’autorització. 
 
2. ANÀLISI DE L’EXPEDIENT DE CENSURA 3322/59 

Qualsevol expedient de censura, des de juliol de 1945, tenia una 
documentació establerta pel Ministerio de Educación Nacional, del qual 
depenia la Subsecretaría de Educación Popular, dins de la qual trobem la 
Dirección General de Propaganda i la Sección de Censura de Publica-
ciones. L’any 1952, durant el mandat de Gabriel Arias-Salgado y de 



Revista de Filologia 

� 213 

Cubas al capdavant del Ministerio de Información y Turismo,98 el BOE 
publicava una «Orden por la que se reorganiza el Servicio de Lectorado 
de la Dirección General de Información».99  

Aquests són els documents que consten en l’expedient 3322 incoat 
el 1959: 

1. Fitxa de l’obra 
2. Sol·licitud de l’impremter (27-VII-1959) 
3. Document d’entrada de l’obra (27-VII-1959) 
4. Mecanoscrit (150 pàgines) 
5. Informe del lector 16 (8-VIII-1959) 
6. Comunicació a l’editor amb instruccions (s. d.) 
7. Sol·licitud de l’editor d’autorització de l’obra revisada (14-VI-

1960) 
8. Galerades dels dos darrers capítols (p. 209-240) 
9. Resolució favorable d’autorització (13-VII-1960) 
10. Document de dipòsit de tres exemplars (31-X-1960) 
11. Autorització definitiva de circulació (31-X-1960)100 

Amb l’obra presentada en doble còpia a Madrid el 27 de juliol de 
1959 per Antonio González Boix, regent de Vives Mora, el pas següent 
era obrir-ne la fitxa i esperar l’informe del lector. En aquest cas, el 
número 16 correspon a Manuel Sancho Millán,101 que el dia 8 d’agost de 
1959 en signava l’informe amb aquesta descripció de l’obra i instruccions: 

 
Un muchacho que convalece en una finca de la sierra de Aitana es atendido por 
la esposa del administrador de su madre, mujer guapísima y 40 años más joven 
que su marido, con quien se había casado presionada por sus padres para libe-
rarse de la pobreza en que habían caído, y sin importarles su historia negra de 
patrón de barco y armador acusado de negocios sucios y hasta de un crimen.  
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98 Arias Salgado fou nomenat per un decret de 19 de juliol de 1951. 
99 Ordre de 7-III-1952, publicada en el BOE de 21-III-1952. 
100 Vegeu l’annex, en què presentem alguns documents inèdits de l’expedient de censura. 
Vull agrair a l’AGA la reproducció de tota la carpeta 3322/59. 
101 Uns altres lectors de literatura catalana en aquells anys eren Román Perpiñá Grau, 
Luis Miralles de Imperial y Gómez (lector de les Rondalles valencianes) i el franciscà fra 
Miguel Oromí Inglés, que tenia una aversió notable —i explícita— a les besades en les 
novel·les. 
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—El muchacho y su enfermera simpatizan y acaban enamorándose, pero, de 
momento, no pasa de ser un amor platónico. Él, una vez repuesto, se vuelve a 
Valencia para reanudar sus estudios y solo se ven y comunican durante las vaca-
ciones que aprovechan para hacer excursiones y hablar de literatura y música. Y, 
últimamente, del amor, que ha dejado de ser platónico, para terminar en adulte-
rio.— Arreglado el final, págs. 148/150, no tenemos inconveniente en proponer 
su autorización (sic). 

 
Per al lector, la novel·la només atacava la moral en el punt de 

l’adulteri final. En el mecanoscrit conservat, es veuen les marques del 
llapis roig en les pàgines 148-150, que són les tres darreres de l’obra. Si 
seguim el calendari de gestions i informes, arribarem a unes conclusions 
il·luminadores per entendre que el procés estrictament de censura és en 
realitat ràpid: 

 
Primera part de les gestions (1959) 

• Data d’entrada de la sol·licitud de l’editor: 27 de juliol de 
1959. 

• Data de l’informe del lector Manuel Sancho Millán: 8 
d’agost de 1959. 

• Data de remissió de l’informe de censura a l’editorial: 17 
d’agost de 1959 (tres setmanes des de l’entrada). 

 
Segona part de les gestions (1960) 

• Presentació de les galerades per l’impremter Antonio 
González Boix: 14 de juny de 1960. 

• Lectura de les galerades i informe favorable de Manuel 
Sancho Millán: 8 de juliol de 1960. 

• Resolució d’autorització de la publicació: 13 de juliol de 
1960 (un mes després de l’entrada). 

 
Tercera part de les gestions 

• Dipòsit dels tres exemplars impresos: 31 d’octubre de 
1960. 

• La lectura del censor i la redacció de l’informe tarda onze 
dies. 
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• Les segones galerades tarden uns deu mesos a ser fetes i 
presentades. 

• La comprovació de les galerades pel lector es retarda tres 
setmanes. 

• El procés d’edició s’allarga tres mesos i mig. 
 

Total del procés: quinze mesos, dels quals tretze i mig són de revi-
sió de l’autor i d’impressió. Per tant, el treball de la censura —tot i 
burocràtic— és àgil i ocupa un mes i tres setmanes en total. Així, doncs, 
queda demostrat que la censura no va frenar morosament l’autorització 
com s’ha dit, sinó que la va depurar i va obligar a la revisió per tal 
d’autoritzar-la, fet que tardà més d’un any. 

I ací torne a plantejar la qüestió: ¿en quin calaix i quant de temps 
va dormir l’Aleix abans de presentar-lo a la censura? En el fragment de 
l’entrevista que obri aquest treball hem vist que Valor recorda el fet amb 
un cert neguit, com si el mecanoscrit estiguera retingut anys i panys en 
les dependències de la Sección de Inspección de Libros de la Dirección 
General de Información. Ara sabem que no fou així i que potser caldria 
demanar als gerents de Successor de Vives Mora què va passar en realitat 
en els mesos o anys anteriors a fer la primera gestió.102 Allò que sí que és 
autèntic és el paperet sense signatura que va arribar a la impremta l’estiu 
de 1959 que deia «Suprimase lo indicado en las páginas 148-149 y 150 o 
una nueva redacción sin adulterio. Presentese nuevas galeradas impresas» 
[sic]. Això ens indica que també hi aplegà una còpia del mecanoscrit amb 
les ratllades roges —una de les dues presentades a la censura—, fet que 
Enric Valor no recorda.103  
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102 Sense ànim de jutjar el paper de Francesc Soriano Bueso en l’assumpte, aportem un 
comentari de Miquel Adlert en una carta a Sanchis Guarner d’abril de 1949, sobre els 
preparatoris per a l’edició de la Gramàtica de Sanchis en Torre (1950): «Passem a 
Soriano la nota de les mides del paper i no cessarem de punxar-li fins que sapiam que ha 
estat enviat, perquè ja saps el caràcter de Soriano i la calma amb què es pren totes les 
coses» (CORTÉS: 2005, 108).  
103 Ara com ara, aquesta còpia no ha aparegut. 
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3. ELS EFECTES DE LA CENSURA EN L’AMBICIÓ D’ALEIX 
Com hem vist adés, el lector va emetre l’informe prescriptiu per tal 

de continuar la tramitació administrativa de l’obra. Convé dir que 
Antonio Sancho Millán era un lector, diguem-ne, benevolent si el 
comparem amb uns altres. Evidentment, l’any 1959 no se li podia escapar 
la consumació d’un adulteri dins d’un règim nacionalcatòlic d’observança 
estricta, però el seu treball d’anàlisi no és escrupolós del tot perquè al 
llarg de la versió original de L’ambició hi ha suficients indicis adúlters 
escampats que no van ser censurats. Jo n’he trobat quasi una vintena  
—sense ser massa exhaustiu— de pensament, de paraula i d’obra, que 
van ser mantinguts —de vegades, amb algun canvi estilístic, però no de 
contingut— en l’edició de 1960 perquè no hi havia cap advertiment. Cite, 
esmentant la pàgina del mecanoscrit i, tot seguit, la de l’edició autoritza-
da: 

 
1. s’havien hostatjat en ell nous poderosos sentiments: l’afecte per la seua 

promesa, l’atracció indefugible que exercia en ell la bellesa i el tracte càlid de 
Pauleta... (p. 3/p. 31). 

 
2. era natural que una dona tan atraient i formosa, tan afectuosa i tendra 

envers ell, que el coneixia i l’apreciava com a un minyó —n’estava cert— li des-
vetlàs algun pensament d’home granat. Però no hi podia haver més (p. 25/p. 
42). 

 
3. Aleix era a frec d’una boca vermella i adelerada. Una mena de follia se 

l’enduia; sentia la temptació d’engrapar ansiosament amb les seues mans àvides 
les mòrbides i sedenques espatles, de prémer amb els seus els llavis d’aquella 
adorable dona dissortada. El contenia, però, un antic sentiment de deferència. 
Va ser Pauleta qui se li acostà, li prengué el cap amb les mans com a un infant 
bell que volem contemplar de fit a fit i el va besar llargament en la boca, amb un 
bes xardorós. Després, bruscament, i en silenci, se’n va eixir de l’estança. Aleix 
s’assegué vora la taula i el cor se li omplia a vessar d’una congoixa mai no sentida, 
i el món i el silenci total que l’envoltava li semblaven plens d’un campaneig 
d’albada d’una nova vida (p. 77-78/p. 119-120). 

 
4. Quan el matrimoni se’n pujaren a amanir l’estufa, Pauleta i Aleix que-

daren front per front asseguts en els dos racons de la llar. Ella sentia inquietud i 
una forta rubor li pujava a les galtes. Temia aparéixer com a dona lleugera; que 
no hagués estat compresa la seua amor. Però, de seguida, desterrava aquell in-
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digne i penós pensament. Aleix, tan intel·ligent, d’una tan exquisida sensibilitat i 
tan apassionat com esta(va) per ella —¡certament!—, ¿com anava a pensar a 
tort? A més, es deia, tot havia estat un somni, un deliri, una cosa que no havia de 
tornar mai més. ¡Sobretot per ell, aquella follia no devia tornar a cometre’s. Però 
ara, ja, Aleix, amb l’empemta de l’home jove, volia dur avant aquell emocionant 
esdeveniment. —És sortós açò que ens esdevé —deia—; sembla un clar indici 
que Algú superior a nosaltres troba bé el nostre voler (p. 81-82/p. 123). 

 
5. —N’estàs penedida? —va preguntar-li en to de reprotx. 
Pauleta se li girà de cara i Aleix veié que dues llàgrimes silencioses corri-

en per les seues galtes. Ara fou ell qui l’abraçà estretament i la besà en la boca (p. 
89/p. 134). 

 
6. Aleix se’n meravellava de la blanor i bona disposició del temible don 

Macià, de l’home de presa a les ires del qual tan arriscadament s’exposava fent-ne 
l’amor a la muller (p. 90-91/p. 137). 

 
7. Llavors, dins el seu record, com una roja flama, va veure que li sorgia el 

somrís amorós de Pauleta. Recordà el tast saborós dels seus llavis, l’esguard càli-
dament tranquil, prometedor de tots els deliris del Paradís (p. 92/p. 139). 

 
8. Dins seu, era, però, tan poderosa la força que l’empenyia envers Paule-

ta, era tan ardent el seu desig i tan forta la seua predilecció, que la impaciència se 
li tornava dubte i prenia mil formes de gelosia i de neguit. No aconseguia fàcil-
ment una calma pregona (p. 94/p. 141). 

 
9. encara li cremaven els besos de la casada i li ho enfosquien tot. Sols hi 

restava el sabor de la boca lliurada, la pregonesa dels ulls castanys mirant-lo amb 
un escalf i una passió que ell fins ara no havia conegut (p. 112/p. 168). 

 
10. Ell venia també. Calia comptar amb la seua detestable presència. 

«Ell», que ja no era res, que ja no devia ser-li rival; però que encara tenia tota la 
força d’un legítim propietari (p. 113/p. 170). 

 
11. I Pauleta el va mirar amb fixesa i els seus ulls expressaven amor i una 

decisió llargament meditada. 
—Aleix, ara crec en nosaltres, en tu i en mi, i he vist clara la nostra desti-

nació (p. 115/p. 172). 
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12. i pensava en el seu amor, i aleshores el trobava tan pur, que no li 
semblava que lliurar-s’hi poguera ser una profanació de la nit emotiva i innocent 
del Naixement del Senyor (p. 119/p. 178). 

 
13. Aleix tancà el portó. Ara veia que no estaven foscs del tot; de dins la 

casa els arribava la claredat. Tot olorós de camp, la va abraçar estretament i la 
besà en els llavis (p. 120/p. 180). 

 
14. Pauleta es va despullar amb una certa temor. El to de les darreres pa-

raules d’Aleix, el seu esguard... Ella n’estava convençuda que el jove vindria al seu 
costat quan es fera el silenci en la casa [...]. Estava plena de dubtes i de remordi-
ments, alhora que d’una cobejança d’autèntica felicitat, d’un desig de fer-se escà-
pola, malgrat fóra uns minuts, de la seua fosca i rutinària vida d’ensopiment (p. 
122-124/p. 183-185). 

 
15. —No deus patir, Aleix —ella l’interrompé—. Et compliré totes les 

promeses que t’he fet (p. 126/p. 188). 
 
16. Ella se li va acostar. Ell seia vora la taula i davant seu tenia obert un 

llibre de legislació. Pauleta era una altra dona, ben diferent a com havia estat, i 
sobretot, ben altra de com ella mateixa s’havia arribat a creure. També per a ella 
Aleix era un home diferent; era un home nou, acabat de conéixer. Sentia un de-
sig vehement d’acariciar-lo; un entusiasme corprenedor, entendrit, la menava 
envers un món de delícies. S’inclinà sobre Aleix, que l’esguardava amb contingu-
da i silenciosa passió, i es feren una besada assedegada i llarga (p. 127-128/p. 
189-190). 

 
17. Aleix es donava a les evocacions i a les imaginacions, i no cessava de 

rememorar la meravellosa aventura d’amor que havia començat en les altes terres 
de l’Aitana (p. 132/p. 196). 

 
Per tant, podem dir que l’adulteri no desapareix en la primera edi-

ció autoritzada, sinó que solament es fa eliminar la consumació de l’acte 
sexual, descrita per Valor en aquests termes tan velats i poètics a què ens 
té acostumats:104 

�������������������������������������������������
104 Elegància en la narració? Autocensura? Per a Eduardo Ruiz Bautista (2008, 96), «La 
autocensura que ejercían los autores sobre sus creaciones les absolvía de presentar a 
censura descripciones sexuales demasiado “descarnadas” o, mejor dicho, excesivamente 
crudas, quizá en la senda del erotismo y la pornografía. Sin embargo, las mejillas de los 
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Aleix la féu girar de cara a ell i l’abraçà estretament i la besà en la boca una i una 
altra vegada, moltes vegades, sense deixar-li prendre alé. Llurs polsos colpejaven 
ràpidament, i ells, cada un d’ells, sentia els glatits del cor de l’altre en la seua 
pròpia carn. Aleix murmurava alguna cosa estranya i discordant, i la seua veu 
sonava enronquida i fosca. Pauleta era ara més que mai una dona esplèndida i 
enamorada; començava de debò a viure la seua pròpia vida; els seus ulls tenien 
una divina guspira, una inusitada decisió, un principi de delitós frenesí. 
Tots dos relliscaren dolçament, suaument, fins a ajaure’s en l’herba no petjada 
per ningú fins en aquells moments. Una llum estranya els duia en uns temps mí-
tics, en un món meravellós i sinistre; creien trobar-se en una època llunyana i 
pressentida. I allí, en la solitud acollidora del cim, embriacs d’amor, deslliuraren 
els ressorts meravellosos de l’instint, i totes les recances, tots els dubtes i temors, 
totes les penes antigues, quedaren oblidats. 
Algun temps després, encara tremolosos de felicitat, Aleix i Pauleta, ja vers 
amants, tornaren a les hortes (p. 148-149). 

 
És més: es pot assegurar que en L’ambició d’Aleix hi ha dos adulte-

ris, el segon dels quals, només intuït, és el protagonitzat per Vicenteta i 
pel fidel Mingarro,105 que entén perfectament la relació amorosa Pauleta-
Aleix: 

 
En sentir-los arribar de tornada, alçà la broncejada cara i es mirà la parella amb 
palesa satisfacció. ¡Així devia anar el món, no tant contra natura! [...] 
El criat va dir que ell encara no podia anar-se’n; [...] allò era clarament per 
deixar-los sols en la tornada, a ells que ara sí que devien tenir bons ulls 
d’enamorats (p. 149, amb canvis d’acció en la p. 222 de l’edició de 1960). 

 
Això que diem no és banal en un temps de repressió sexual en què 

tocar el braç d’una dona casada estava mal vist i podia fer pensar en una 
disposició favorable a l’adulteri —segons l’opinió, sobretot, de l’Església 
catòlica, observadora estricta de la moral.106 L’adulteri, des del maig de 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
censores se arrebolaban con una facilidad prodigiosa y éstos no perdían ocasión de sacar 
a relucir su pudibundez por pueril e inane que fuese el pretexto». 
105 «—Vol que li diga en confiança?... L’he posada jo bona... amb quatre xanxes que li he 
gastat d’ençà que el pobre del marit... Aleix se’l tornà a mirar de fit a fit. I comprengué.» 
(es manté sense cap canvi en l’edició de 1960). 
106 Vaig plantejar aquesta qüestió a un capellà major, gens sospitós d’ultraconservador, 
que en els anys 50 va estar compromés amb la creació de la JOC. La seua resposta va ser 
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1942, era considerat un delicte que es consignà en els articles 449 i 452 
del Codi Penal de 1944 i no fou despenalitzat fins al 1978.107 Les 
besades, doncs, són més que una carícia al braç, però sembla que el censor 
hi té un criteri més relaxat i no para atenció en aquests anuncis de 
l’adulteri final.108 

En arribar la resposta de la censura, Enric Valor degué quedar to-
cat profundament. El malestar que li suscita s’afegeix a la tardança 
inexplicable que —efectivament— ningú no li va voler explicar i que ell 
desconeixia. Així, s’ha de posar a refer la novel·la si vol publicar-la; la seua 
primera novel·la. Amb l’ànsia de qui se sap escriptor, refà el darrer capítol 
«Pasqua florida» i el desdobla en dos: «Pasqua florida» i «L’home 
dolent». Per tant, l’Aleix passa dels 13 capítols inicials a 14, amb aquests 
canvis de concepció com a més notables, que oferisc a tall 
d’exemplificació:109 

 
 
 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
taxativa: «era una opinió general en l’Església que tot podia començar tocant la mà, anar 
pujant pel braç i a partir d’ací...». 
107 Si es demostrava l’adulteri, la pena era de presó menor (de sis a dotze anys). 
108  Sobre aquesta aplicació personal dels criteris que comentem, diversos autors 
qualifiquen alguns censors de benevolents. Això, és clar, és aplicable si els comparem amb 
altres de més cavernícoles. Sobre els diferents tarannàs censors, Abellán (1980: 87-96) 
explica que el terreny de la moral sexual era el menys propi per a la censura i que 
depenia molt del tarannà del lector. 
109 A banda de la reestructuració de l’últim capítol en altres dos i dels canvis obligats en 
la trama final, fóra interessant realitzar unes prospeccions dels canvis lingüístics i 
literaris. Aquest estudi ens aportaria llum sobre l’anomenat «barcelonisme lingüístic» 
d’Enric Valor en aquells anys. A tall d’exemple, cite un fragment d’una carta de Sanchis 
Guarner a Francesc de Borja Moll del 22-X-1959 en què es mostra preocupat per tal 
fet: «ara s’ha plantejat dins el valencianisme un problema lingüístic important. En 
Fuster i En Valor han decidit escriure amb morfologia barcelonina, mentre que els 
altres escriptors valencians volen conservar les desinències verbals regionals. Valor, 
influït per Giner i per mi, vacil·la, però Fuster, molt interessat a triomfar a Barcelona, 
s’hi manté» (CORTÉS: 2005, 220). Hi ha, encara, molts altres testimonis sobre la 
disputa entre els escriptors i filòlegs valencians de l’època. 
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Mecanoscrit presentat el 
1959 

Edició autoritzada de 1960 

 
Relació 
amb 
Lluïsa 

«Aleix havia tornat a ser el 
promés amorós de cada dia; 
ara era degut que vera la seua 
mare i el seu terreny. 
El voler de Lluïsa per Aleix era 
seré com una aigua pregona» 
(p. 141). 

«Aleix li era el promès estrany de 
sempre; ella no el trobava gaire 
canviat en els darrers temps, és a dir, 
en la segona edició del festeig. Quasi 
li plaïa, doncs, de quedar-se uns dies 
sola i poder pensar calmosament en 
totes aquelles coses. Les passades 
adversitats i el pas del temps anaven 
fent-la dona, i dona reflexiva, i tendia 
a retallar el vol de les il·lusions i a 
cercar l’objectivitat. Aleix trobà el 
voler de Lluïsa, en aquell comiat, 
potser massa serè» (p. 210). 
 

Visió de 
Don 
Macià 

«¡Que formosa els aparegué 
Pauleta i que vell don Macià! 
Després de dinar, el vell i 
Teresa dedicaren moltes hores 
a parlar dels negocis» (p. 143). 

«¡Que formosa els aparegué Pauleta i 
que vell don Macià! Els anys, per ell, 
passaven a grapats. 
Després de dinar, el vell i Teresa 
dedicaren moltes hores a parlar dels 
negocis» (p. 212). 
 

El 
retroba-
ment al 
salonet 

«Aleix la trobava meravellosa; 
ella el fitava amb ulls 
pensarosos, profunds, amb 
mirada seriosa i enamorada. 
Després de tancar Aleix la 
porta del salonet, havien tots 
dos restat drets, muts, mirant-
se en els ulls, i no queien un en 
braços de l’altre, malgrat 
saber-se segurament isolats» 
(p. 143). 

«Aleix la trobava meravellosa; ella el 
fitava amb ulls pensarosos, profunds, 
amb mirada seriosa i enamorada. El 
trobava bell, s’oblidava de tot el que 
els era aliè, sentia en el pit un 
tendríssim arravatament. Van cloure 
al seu darrere la porta i van besar-se 
adeleradament. Aleix la besà en els 
llavis i respirà la fragància de la seua 
pell i el perfum de la seua tova 
cabellera. Per uns moments, amb por 
que entressin, ella es va lliurar com 
en un somni als besos de l’home que 
estimava, i no en sentia recança: el 
creia l’espòs esperat, que apareixia 
miraculosament enmig de la seua 
vida de melangia i de desolació» (p. 
213). 
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Resultat 
de l’eixida 
de la 
parella 
amb 
Mingarro 
al camp 

«Aleix la féu girar de cara a ell 
i l’abraçà estretament i la besà 
en la boca una i una altra 
vegada, moltes vegades, sense 
deixar-li prendre alé. Llurs 
polsos colpejaven ràpidament, 
i ells, cada un d’ells, sentia els 
glatits del cor de l’altre en la 
seua pròpia carn. Aleix mur-
murava alguna cosa estranya i 
discordant, i la seua veu sona-
va enronquida i fosca. Pauleta 
era ara més que mai una dona 
esplèndida i enamorada; co-
mençava de debò a viure la 
seua pròpia vida; els seus ulls 
tenien una divina guspira, una 
inusitada decisió, un principi 
de delitós frenesí. 
Tots dos relliscaren dolça-
ment, suaument, fins a ajaure’s 
en l’herba no petjada per 
ningú fins en aquells mo-
ments. Una llum estranya els 
duia en uns temps mítics, en 
un món meravellós i sinistre; 
creien trobar-se en una època 
llunyana i pressentida. I allí, 
en la solitud acollidora del 
cim, embriacs d’amor, deslliu-
raren els ressorts meravellosos 
de l’instint, i totes les recances, 
tots els dubtes i temor, totes 
les penes antigues, quedaren 
oblidats. 
Algun temps després, encara 
tremolosos de felicitat, Aleix i 
Pauleta, ja vers amants, torna-
ren a les hortes» (p. 148-149). 
 

«Aleix mirà els ulls admirats de 
l’estimada; agafà les mans amb un 
frenètic abelliment; sentí una intensa 
exaltació del seu amor, travessada, 
però, per una onada de puresa. En 
aquest retrobament de pasqua flori-
da, al cap de la llarga absència, havia 
tingut més plenament que mai la 
revelació de la grandesa del voler que 
havia sorgit entre ells. No cabia en la 
seua ment cap imaginació que li fes 
veure la seua relació amb Pauleta 
com una simple aventura galant. La 
desitjava, però ensems la reveria. Junt 
amb la bellesa completa d’aquella 
dona, el que més hi adorava era la 
seua serenor, la seua senzilla dignitat, 
la majestat i delicadesa de les seues 
maneres, la finor de sentiments que 
tot allò palesava. Avui no es penedia 
del propi capteniment en aquella 
passada, inoblidable nit de Nadal, 
puix que la inesperada arribada de 
don Macià hauria donat, al fet 
meravellós d’anar a lliurar-se-li 
Pauleta, un caire baix i vodevilesc. 
En el fons del fons del seu esperit, la 
unió total amb ella li hauria agradat 
rere unes noces en la grandiosa 
església del seu poble: harmònium 
torrencial d’Adolf, cerimònia com-
movedora, epístola, encens que puja 
dolçament, calmosament cap a les 
voltes il·luminades per l’or vell i 
vacil·lant de les flametes de la cera. 
¡Ah, allò era el que podia fer joc amb 
l’amor d’aquella dona excelsa! [...] 
Allí en la solitud, sota la puresa del 
cel i sota l’influx de l’amorosa com-
panyia, experimentà llargament, 
delitosament aqueix complexíssim 
barreig de sentiments de desig, de 
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tendresa, d’adoració. Després parla-
ren tot sentint, com mai, encadena-
des per l’amor llurs ànimes commo-
gudes [...]. Però conversaren —¡ella 
també!— com dos promesos inex-
perts [...] 
Aleix, però, sentí vergonya d’induir 
Pauleta a ser amada com una vulgar 
pastora, per molt virgilià que allò fos 
i per moltes lleis còsmiques fatals 
que hi poguessin intervenir... [...] 
Pauleta mereixia la suavitat i el secret 
del tàlem d’una reina. 
L’abraçà estretament, adolorant-la; la 
besà una i cent vegades més amb 
desolada cobejança» (p. 220-222). 
 

Reacció de 
Mingarro 
 

«En sentir-los arribar de 
tornada, alçà la broncejada 
cara i es mirà la parella amb 
palesa satisfacció. ¡Així devia 
anar el món, no tant contra 
natura [...] 
El criat va dir que ell encara no 
podia anar-se’n; [...] allò era 
clarament per deixar-los sols 
en la tornada, a ells que ara sí 
que devien tenir bons ulls 
d’enamorats» (p. 149). 
 

«En sentir-los arribar de tornada, 
alçà la bronzejada cara i es mirà la 
parella amb palesa satisfacció. ¡Així 
devia anar el món, no tant contra 
natura! Tot cofoi, s’avançà a donar a 
Aleix la jaqueta, que li havia despen-
jat de la branca [...] 
Mentre que el Mingarro arreplegava 
les eines i el cistell i es disposava a 
tornar-se’n al poble, parlaren de les 
atractives coses de la terra, i, això, de 
tal manera que semblava anticipar-
se’ls en la boca el sabor dels fruits 
que encara haurien de venir» (p. 
222). 
 

Fets 
posteriors 

Aleix es troba sol al seu 
dormitori, ple de felicitat, 
«resolts tots els seus neguits». 
«I s’adormí creent que li havia 
arribat ja aquella esperada, 
gloriosa plenitud» (FI) (p. 
150). 
 

«Abans de gitar-se, va entrar al seu 
despatx i volia posar en ordre algunes 
de les seues coses sols perquè aquesta 
curta activitat li servís d’esbargiment. 
Va asseure’s vora la taula i es va 
sentir capficat i contrariat, que no 
pas dissortat, i sense ganes de fer res» 
(p. 223). 
Aleix se’n va sol a passejar el darrer 
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dia de vacances de Pasqua pel camí de 
Guadalest i pren dues decisions: 
trencar amb Lluïsa i anar-se’n amb 
Pauleta (p. 224-225). 
 

Desenllaç No hi ha tensió, sinó la 
sublimació de la conquista 
amorosa i el futur incert que 
s’obri. 

Aleix acaba els estudis a València, 
continua una relació distanciada amb 
Lluïsa («home dolent») i torna al poble 
a l’estiu. 
Aleix va fent els preparatius a Alacant 
i amb l’amic Adolf per al viatge a 
Perpinyà amb Pauleta. 
S’escriuen cartes amb les instruccions 
de la fugida i Aleix revisita els 
paisatges. 
Don Macià és malalt des de fa tres 
dies. 
Aleix es gita: «I s’adormí creient que 
li havia arribat ja aquella esperada, 
gloriosa plenitud» (p. 240). 
«A l’endemà, es va saber: 
l’administrador de Teresa, l’avellat 
don Macià, havia mort» (p. 240). 
 
La tensió es crea amb la mort de 
Macià abans d’anar-se’n fugits a 
Perpinyà, segons que havien planificat. 
 

 
4. LA INSATISFACCIÓ PERENNE D’ENRIC VALOR 

Podem avançar que Enric Valor no és un novel·lista maleït a qui la 
censura desfà les novel·les, o li frena els expedients o està en la llista negra 
d’autors que cal llegir amb deteniment sense compassió. Fins al 1959, les 
seues narracions breus i rondalles havien passat sense problemes el 
procés; per tant, era un autor sense antecedents, com queda reflectit en el 
document d’entrada de la Sección de Inspección de Libros de 27 de juliol 
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de 1959.110  Només amb motiu del primer volum de les Rondalles 
valencianes (Torre, 1950) hi hagué una suspensió datada l’11 de juny de 
1949 en l’expedient 2732-49. L’obra fou autoritzada dos dies més tard 
per ordre directa del valencià Juan Beneyto Pérez, cap de la censura a 
Madrid, per tractar-se d’un llibre que havia d’editar el seu admirat Xavier 
Casp. Els altres dos volums van ser autoritzats en entrar al registre sense 
cap comentari. 

La primera novel·la de Valor, però, tenia un risc que ell va voler as-
sumir: narrar un adulteri en els anys 50! Degué dubtar sobre com 
resoldre-la —ja ho hem vist en llegir els fragments de la correspondència 
amb Fuster—, i canvià el casament previst el 1953 per un acte tipificat 
com a delicte i pecat. Potser, ¿provar per provar, aprofitant l’arbitrarietat 
en l’aplicació dels criteris per part del cos de lectors del llapis roig...? 

El ben cert és que aquella tisorada se li quedà clavada vint anys, 
fins que tornà a publicar L’ambició d’Aleix en el volum tercer de l’Obra 
Literària Completa (1982). Fins a l’any 1981 que presenta Sense la terra 
promesa (Ed. Prometeo), cap novel·la seua no ix del calaix i s’ocupa, entre 
altres treballs de caire cultural, en la preparació d’obres lingüístiques i en 
la reedició i redacció de noves rondalles per a L’Estel i Gorg, abans i 
després d’eixir de la presó, on és reclòs 28 mesos entre 1966 i 1968 amb 
el seu germà i Francesc Soriano.111 

L’edició de 1982, que aplegava L’ambició d’Aleix, La idea de 
l’emigrant, Narracions de la Foia de Castalla i les Narracions intranscen-
dents —posteriorment anomenades Narracions perennes en Ed. Gregal— 
recupera l’adulteri i manté els 14 capítols en què l’havia estructurada el 
1960, però es tracta d’una reescriptura si la comparem amb el mecanos-
crit. Al final, la tensió es crea amb la fugida secreta dels amants, ara sí, a 
Perpinyà. La mare d’Aleix concentra les informacions: una carta des de 

�������������������������������������������������
110 Potser un dels casos més cridaners d’aquest model siga Manuel de Pedrolo, l’obra del 
qual patí retards notables, revisions, canvis de títol i tisorades inclements. 
111 L’indult parcial de Francesc Soriano és posterior, del 18 de gener de 1974. El 
definitiu és del 17 de juliol de 1975. Vull avançar ací que estic preparant un estudi sobre 
la labor cultural d’Enric Valor a la presó, amb l’aportació d’algunes notes inèdites de 
correspondència. 
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Perpinyà uns dies més tard i un telegrama l’endemà des de la Vila Joiosa 
els comunica la mort de Don Macià.112 Allò que havia quedat en un 
simple pla concebut per Aleix sense realitzar (la fugida a Perpinyà), ara 
desplega tot el risc per als amants i la sorpresa de la mort de l’envellit i 
malalt Macià, fet que els deixa en llibertat per a fer prosperar el seu amor. 

L’edició següent de L’ambició és una traducció al castellà de l’autor 
mateix per a Plaza&Janés de Barcelona, publicada el 1987 i feta sobre 
l’edició en català que corria aleshores en Gregal. Per trobar la següent, 
ens n’hem d’anar als darrers anys de l’escriptor, amb un canvi substancial 
en la concepció de la novel·la: l’any 1994 Valor decideix canviar el punt 
de vista narratiu omniscient per un narrador en primera persona, l’Aleix; 
és a dir, homodiegètic intradiegètic. Era un dels recursos ja experimentats 
en el «Cicle de Cassana» i que ara aplega a aquella primera novel·la de la 
qual no va poder desempallegar-se mai; aquella «meravellosa aventura 
d’amor que havia començat en les altes terres de l’Aitana», titlada 
d’idealista, romàntica i rosa per l’autor. Enric Valor reïx en aquesta 
reescripturació, 113  i certament aconsegueix una construcció literària 
diferent que deixa enrere en certa mesura els motles decimonònics més 
aplicats per ell. En paraules de Vicent Escrivà (1997, 28), aquesta 
reescriptura «ens ajuda a comprovar el procés evolutiu de la teoria 
literària i de la tècnica novel·lística, i el model de llengua inicials que 
l’autor perfecciona amb el transcurs del temps, i amb la lectura reflexiva 
de diversos teòrics i crítica de la literatura». I diu encara: «Enric Valor és 
un magnífic arquitecte de relats, força exigent i meticulós amb el món 
narrat que proposa. I, a més, com a reformador de les construccions ja 
realitzades, resulta incansable, inflexible. I metòdic. Així és com s’erigeix 
en un dels comptats autors [...] que podem resseguir en la inlassable 
reformulació d’un text». 

�������������������������������������������������
112 L’edició de Gregal de 1985 no hi aporta cap canvi. De fet, és la mateixa que la de 
1982, amb la mateixa paginació. Podríem dir-ne que és una reimpressió, amb l’única 
diferència de l’estudi introductori de Vicent Escrivà i la publicació separada. 
113 «El resultat de la transformació és sens dubte reeixit, tot i que sovint l’autor es 
distrau i dóna informacions que no són creïbles com a paraules del narrador intern» 
(SALVADOR: 2011, 118). 
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Insatisfet? Segurament. Obsessiu? És ben possible. Fabulació per-
sonal, o no tant, és normal que qualsevol escriptor de l’època poguera 
sentir-se víctima de la censura davant la manca de llibertat d’expressió 
(ABELLÁN: 1980, 94). Amb aquesta darrera versió, dictada directament 
al seu fill, Enric Valor tancava definitivament aquell greuge inicial de la 
seua singladura com a novel·lista. 
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5. ANNEX DOCUMENTAL 
 

I. Sol·licitud de Successor de Vives Mora (27-VII-1959) 
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II. Informe del lector 16 (8-VIII-1959) 
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III. Pàgines censurades del mecanoscrit (148-150) 
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IV. Comunicació a l’editor amb instruccions (s. d.) 
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V. Sol·licitud de l’editor d’autorització de l’obra revisada (14-VI-1960) 
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VI. Resolució favorable d’autorització (13-VII-1960) 
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DUES RONDALLES TAMBÉ VALENCIANES: «EL SOLDAT DE LA 

MOTXILLA» I «EL TEULADÍ I EL RABIBLANC» 
Vicent Vidal Lloret 

 
Senyor, feume la gracia de que’l que puje a 
la perera no puga abaixar fins a que yo no 

li hu mane.  
FRANCESC MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, 

«Misèria» 
 

1. INTRODUCCIÓ 
es d’aquell moment, tothom que pugés a la perera de la tia 
Misèria ja no en podria descendir sense el consentiment de 
la vella. És així que va enganyar la mateixa Mort i, abans 
d’alliberar-la, li posà una condició: que mai no la perseguís. 

És per això que la Misèria continua i continuarà viva. Aquesta és la 
nostra capsa de Pandora, la nostra serp que temptà Eva al Paradís. La 
nostra i la de milers d’europeus que s’expliquen —o s’explicaven— els 
mals del món d’aquesta manera. Això ho sabem gràcies als estudis 
rigorosos que, al llarg del segle XX i del que tenim vist del XXI, han 
descobert i han demostrat quelcom d’extraordinari: que la literatura més 
universal és la tradicional, la popular, la transmesa entre generacions de 
manera oral. Que un mateix conte s’explique, amb poca variació, des del 
nas de Portugal fins a Índia mateix és tan esborronador com que s’hi 
hagués parlat, en algun moment, una mateixa llengua que avui anome-
nem indoeuropeu. I, tanmateix, no n’hi pot haver cap dubte. Ens ho 
confirmen Aarne i Thompson (1995) i Uther (2004), que, a partir d’un 
buidatge monumental, n’estudiaren i en classificaren els arguments —ti-
pus—, i, des d’una altra òptica, Propp (1928), que veia que estructural-
ment ocorre el mateix: les rondalles tradicionals són universals. 

És per això que qualsevol estudi a l’entorn d’aquest tema que vulga 
tenir rigorositat científica ha de passar per ací. Arreplegar una rondalla i 
transcriure-la és salvar-la de l’oblit; arreplegar una rondalla, transcriure-la 
i situar-la en un catàleg és tractar-la com un producte científic, com ho 
faria un biòleg amb un animaló desconegut.  

D 
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Actualment, el catàleg més important i que sembla tenir més vali-
desa i acceptació entre la comunitat d’estudiosos de l’etnopoètica parteix 
d’un inicial d’Aarne (1910) que completà i amplià Thompson (1928) i 
que donà lloc al sistema Aarne-Thompson (1961, que se sol simplificar 
com Aa-Th) i que, en el nostre segle, Uther (2004) ha actualitzat i 
perfeccionat en l’anomenat ATU, que prové de les inicials dels tres 
autors. Aquest serà el nostre marc de referència. 

Ara bé, si hem de treballar la nostra realitat i les nostres rondalles, 
es fa necessària una catalogació més acotada a la cultura catalana. En 
aquest sentit, és imprescindible el treball d’Oriol i Pujol (2003), un índex 
tipològic de les rondalles catalanes (digitalitzat i ampliat en la base de 
dades del Rondcat, amb el sistema ATU) que ens permetrà saber si les 
nostres troballes es poden documentar o no en algun punt de la geografia 
catalanoparlant. Per al cas valencià, a més, és obligatori passar per Beltran 
(2007) que, amb el seu estudi exhaustiu, fa una antologia i un catàleg de 
les rondalles valencianes publicades fins al moment. 

Tots aquests catàlegs han estat possibles perquè hi ha hagut «re-
col·lectors», folkloristes (com Francesc Martínez, que citem a l’inici 
d’aquest treball) que s’han preocupat d’arreplegar aquesta narrativa oral 
perquè no caigués en l’oblit. En una societat poc alfabetitzada i sense uns 
mitjans de comunicació tan potents com els actuals, l’entreteniment i 
l’ensinistrament —que són les dues màximes d’aquests mitjans— 
s’havien de vehicular d’una altra manera: en les relacions personals. Per 
tant, oralment, entre les diverses generacions. En es segles XIX i XX hi va 
haver un interès col·lectiu per recuperar i posar per escrit (verba volant, 
scripta manent) aquesta cultura ancestral, i és per això que comptem amb 
figures tan decisives per a l’etnopoètica catalana com Milà i Fontanals, 
Jacint Verdaguer o Joan Amades per a Catalunya o Antoni Maria 
Alcover per a les Illes. Les circumstàncies sociopolítiques, però, no han 
estat gaire favorables per als valencians, i encara sort que comptem amb 
figures com Francesc Martínez o, ja posteriorment, Enric Valor, les 
aportacions dels quals, encara que no tan voluminoses com les d’Amades 
o Alcover, mai no seran prou pagades. 

Valor ja se n’adonava: quan ell es posava a arreplegar rondalles, 
moltes li arribaven esquarterades, mutilades, combinades, confuses, i ell 
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en va haver de fer una tasca de restauració que, en algun cas, va arribar a 
ser reconstrucció. Si això era així en els temps de Valor, si Valor encara 
podia restaurar allò que li arribava, avui recuperar rondalles és fer un 
exercici d’arqueologia. El patrimoni narratiu oral es troba en un perill 
d’extinció seriosíssim: abocats a un presentisme (viure el present) que ens 
fa perdre la memòria, vivint com vivim en una societat en què els models 
de comunicació han canviat completament i en què l’escolta passiva de la 
televisió ha substituït el diàleg intergeneracional i la transmissió de 
llegendes i rondalles, es constata, i cada vegada més, una interrupció 
d’aquesta transmissió. És urgent, doncs, l’arreplega de rondalles: dins 
d’unes dècades hauran deixat d’existir com a fenomen espontani. 

Per allò que acabem d’assenyalar, és a dir, pel fet que als valencians 
ens ha mancat una figura compiladora potent a finals del XIX o principis 
del XX, sembla haver-hi, també, una certa descompensació pel que fa a les 
rondalles conservades al País Valencià respecte de Catalunya i les Illes, si 
bé és cert que en les últimes dècades aquesta mancança s’ha vist reduïda 
(BORJA: 2011, 27). Sempre serà positiu, doncs, el fet de trobar noves 
rondalles valencianes que se sumen a les que hem aconseguit conservar. 
Aquest serà, com veurem, un dels nostres objectius. Ara bé, el que és 
interessant fer veure és el fet que, dels tipus ATU valencians documen-
tats, el 91% coincideixen amb d’altres tipus ATU conservats a altres 
regions del domini lingüístic (BORJA: 2011, 28). Això no pot ser 
casualitat: el nostre origen romànic és comú, i la transmissió d’una 
llengua no és solament la transmissió d’un codi lingüístic, sinó també de 
tot un món cultural que hi subjau. És d’ací que es desprèn un segon 
objectiu, que ja avancem: trobar nous ATU que enllacen els valencians 
amb la resta de territoris del domini lingüístic. Si les altres regions 
comparteixen tipus, per què no hi deuen ser al País Valencià? Potser, 
simplement, ningú no els ha transcrit —de moment. Aquesta és, doncs, 
la nostra tasca. 
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2. DUES RONDALLES TAMBÉ VALENCIANES 
2.1 L’ARREPLEGA. OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 

Atesa la importància ja explicada de rescatar al País Valencià aque-
lles rondalles que romanen encara en la memòria col·lectiva, la investiga-
ció, ja ho hem dit, parteix amb un doble objectiu: d’una banda, arreple-
gar, per via oral, rondalles valencianes encara no documentades que, per 
les dimensions del nostre treball, es redueixen a escala local; d’altra 
banda, trobar, dins de les narracions arreplegades, aquelles que connecten 
amb la resta de la cultura catalana. La intenció, per tant, passa per la 
necessitat de continuar la tasca sempre incompleta de recuperar el 
patrimoni etnopoètic valencià, però té l’afegit de demostrar, amb aquests 
nous grans d’arena que són les rondalles que transcriurem, tot allò que el 
professor Borja ja constata i resumeix d’aquesta manera: 

 
La conclusió, per tant, apunta a una constatable homogeneïtat del patrimoni et-
nopoètic als diferents territoris de llengua catalana. El fet —així ens ho sem-
bla— transcendeix l’interés de l’anècdota i ens recorda que, a pesar de les dife-
rències certes i de les disputes fictícies, valencians, catalans i balears —els pobla-
dors de la Franja, del Carxe, d’Andorra, de la Catalunya Nord, de l’Alguer— no 
solament comparteixen una història comuna, uns signes d’identitat, uns interes-
sos econòmics, un sistema lingüístic o el blau inefable de la mar, sinó també les 
formes de la imaginació, de la meravella, de la fantasia (2011, 31-32). 

 
Per dur a terme aquests objectius ens ha calgut partir de la localit-

zació dels informants i la sol·licitud directa o indirecta de rondalles 
tradicionals, a continuació n’hem fet un enregistrament sonor i llavors 
n’hem seleccionat, entre les rondalles enregistrades, aquelles que no 
apareixen documentades al País Valencià en Oriol i Pujol (2003), que 
hem transcrit fonèticament. Aquesta selecció final ha permès acotar la 
nostra anàlisi i apuntar cap als objectius descrits; i la transcripció fonètica 
respon al fet de no voler alterar-ne cap detall lingüístic i també, és clar, al 
tractament científic que mereix. 

L’arreplega s’ha dut a terme a la Vila Joiosa l’any 2010 i ha comp-
tat amb diversos informants; tanmateix, tan sols dos interessen per al 
nostre estudi, un per cada rondalla no documentada encara al País 
Valencià: Domingo Soriano, home, jubilat, de 85 anys durant el moment 
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de l’entrevista, i Josefa Lloret, dona, mestra,114 de 50 anys durant el 
moment de l’entrevista. Tots dos, és clar, naturals d’aquest poble. 
 
2.2 «EL SOLDAT DE LA MOTXILLA» 

Aquesta rondalla, que ens narrà Domingo Soriano (v. §2.1) fou ar-
replegada el 9 de desembre de 2010 i és del tipus 330B (Aa-Th), que 
Uther remet a l’índex ATU 330. Si els tipus Aa-Th 330A-D es fonen, 
com proposa Uther, en un sol índex, llavors les mostres valencianes són 
força nombroses, com es pot veure en el catàleg de Beltran (2007: 593-
594), i faríem coincidir «El soldat de la motxilla» amb el que Beltran 
cataloga com «El ferrer sarrió» (ATU 330, The Smith and the Devil; Aa-
Th 330, The Smith Outwits the Devil) i també amb «La tia Misèria» (Aa-
Th 330D, Bonhommme Misère). Tanmateix, si mantenim les diferències 
d’Aarne-Thompson, el resultat és més precís i s’evidencia una manca de 
documentació del tipus 330B al territori valencià, que sí que es documen-
ta en el Rondcat a Mallorca. 

L’argument de la rondalla arreplegada explica que un soldat, de 
camí a casa, és caritatiu amb homes pobres per tres vegades. A la tercera 
se li apareix el Nostre Senyor i li explica que tan sols el posava a prova i, 
per les bones accions, el recompensa amb una motxilla que té la propietat 
de fer allò que se li demana. El soldat accepta el regal i fa nit en un mas 
abandonat on hi ha dimonis. Quan el soldat sopava, els dimonis escupen 
sobre el menjar i, quan ho tornen a intentar, el soldat, amb un crit en 
castellà, aconsegueix que els dimonis s’enganxen a la motxilla i no es 
puguen moure. Els allibera a l’endemà. Quan passa el temps i el soldat ha 
de morir, se’ns informa que Nostre Senyor li havia comunicat que 
acceptar la motxilla implicava anar a l’infern. Ell hi va, però no l’admeten: 
els dimonis li han pres por. Llavors puja al cel i Nostre Senyor i sant Pere 
acorden que es quede darrere de la porta del cel. 

A diferència del que sol ocórrer, aquesta rondalla ens ha estat 
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114 El fet que aquesta informant siga mestra podria haver enterbolit l’anàlisi, des del punt 
i hora que podria conèixer rondalles ben diverses de procedència no necessàriament 
valenciana, o que li haguessen arribat per transmissió escrita. És per això que en el 
moment de l’entrevista, en aquest cas, n’hem explicitat les condicions. 
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transmesa sense vacil·lacions de manera gairebé totalment íntegra. 
Només ens falla un detall, que potser l’informant també detecta: el soldat 
és caritatiu i per això té la recompensa de la motxilla; però, per què això 
ha d’implicar anar a l’infern? Això, en l’ATU 330, es resol amb un 
protagonista que, al principi del relat, ha venut l’ànima al Diable, cosa 
que també faria coherent la nostra narració. 

Vegem-ne la transcripció fonètica:  
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115 [kae]: ‘cap de’. 
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2.3 «EL TEULADÍ I EL “RABIBLANC”116» 

Josefa Lloret (v. §2.1.) ens narrà aquesta rondalla que vam arreple-
gar el 8 de desembre de 2010 i remet a l’ATU 245 (The Tame Bird and 
the Wild Bird). També es podria dir que remet a l’ATU 112 (Country 
Mouse visits Town Mouse), ja que, en realitat, els dos tipus semblen 
variants del mateix conte, però amb animals protagonistes diferents. En 
el nostre cas es tracta d’ocells i, per tant, s’acosta més al 245. En qualsevol 
cas, ni l’un ni l’altre es documenten encara al País Valencià, i sí a Cata-
lunya i la Franja d’Aragó, i també a les Illes Balears si hi incloem l’ATU 
112. Per tant, es feia necessària aquesta contribució: es tracta d’una 
rondalla que, a partir d’ara, ja es documenta a tots els grans territoris 
catalanoparlants peninsulars. 

L’argument explica que un teuladí, ocell urbà, fa notar a un «rabi-
blanc», ocell de muntanya, que li deu ser ben difícil aconseguir el menjar. 
Per això, li proposa d’anar al molí, però, quan hi són, arriba el propietari i 
intenta acaçar-los; el teuladí, com que és menut, aconsegueix escapar-ne, 
però el «rabiblanc» n’ix malmès. Llavors aquest decideix tornar al seu 
habitatge normal. 

Potser per la situació extraordinària del context en què es narra la 
rondalla, trobem a faltar la moralitat explícita típica de faules com 
aquesta, és a dir, una cosa com «és preferible la pobresa amb seguretat al 
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116 No hem aconseguit documentar aquest mot enlloc, però, segons la informant, es 
tracta d’un ocell de grandària mitjana, tot de color negre i amb el carpó i la cua blanca. 
Uns altres vilers ens en confirmen l’existència. Segurament es tracta de la «merla 
cuablanca» (oenanthe leucura), que, a més, sembla ser coherent amb l’argument de la 
història pel fet que sol habitar en llocs rocosos i, per tant, allunyats de zones urbanitza-
des. 



Revista de Filologia 

� 251 

luxe amb risc». En qualsevol cas, la narració ací també es conserva 
íntegra, com es pot observar en la transcripció fonètica: 
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3. CONCLUSIONS 

Les rondalles arreplegades, doncs, responen al doble objectiu de 
salvar-les de l’oblit i d’observar narracions valencianes encara no docu-
mentades i que, a més, coincideixen amb tipus documentats en unes 
altres zones del domini lingüístic. En el primer cas es tracta del tipus 
330B segons el sistema Aarne-Thompson, del qual, fins ara, només se’n 
tenia notícia a Mallorca; en el segon cas, es tracta del tipus ATU 245, 
present, fins el moment, a Catalunya i la Franja i, si comptem l’ATU 112 
com la mateixa rondalla, també a les illes Balears. Era important, doncs, 
demostrar que al País Valencià també tenim aquests tipus: lliga amb la 
idea d’una cultura comuna, compartida encara avui en les manifestacions 
espontànies de la literatura oral. El nostre poble és el propietari 
d’aquestes narracions i no es pot permetre el luxe de perdre-les. És per 
això que cada vegada es fa més important transcriure aquest patrimoni, 
perquè l’escrit, com la perera de la tia Misèria, com la motxilla del soldat, 
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en garanteixen la conservació, garanteixen que aquest patrimoni s’aferre a 
la vida. Almenys, fins que el propietari ho vulga.  
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TEORIA I PRÀCTICA DE LA LEMATITZACIÓ EN EL CORPUS 

INFORMATITZAT MULTILINGÜE DE TEXTOS ANTICS I 

CONTEMPORANIS-IVITRA117 
Jordi M. Antolí Martínez 

 
1. ELS CORPUS TEXTUALS INFORMATITZATS COM A EINA DEL 

FILÒLEG 
es fonts per a reconstruir l’evolució d’una llengua són, desgra-
ciadament per a la filologia, més aviat escasses. Bàsicament 
tenim la documentació escrita, que per bé que pot ser ben 
diversa (documents jurídics i administratius, religiosos, 

literaris, documentació privada i també científica, etc.), no és del tot 
fiable si es pretén usar-la amb valor de transcripció per a reconstruir la 
realitat lingüística pretèrita. I llevat d’aquestes fonts escrites, 
l’investigador té ben poca cosa més on agafar-se, tot i que —és cert— no 
hem d’oblidar algunes altres fonts orals que, inserides en el nostre discurs 
contemporani, ens remeten a estadis anteriors de la llengua: la fraseologia 
i l’onomàstica, a més de l’estudi comparatiu de les diferents variants 
dialectals d’una llengua. Tot plegat, però, faves comptades. 

Amb una limitació tan evident de fonts a les quals recórrer, al filò-
leg interessat en l’estudi diacrònic o sincrònic de la llengua del passat 
solament li resta aprofitar tan bé com puga les mostres que té a l’abast 
per a formular les hipòtesis de treball. I en l’actualitat, atès el desenvolu-
pament que han viscut les tecnologies de la informació i la comunicació, 
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117 Aquest article és un dels resultats de la tasca desenvolupada arran de la concessió de 
la beca d’iniciació a la investigació del Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i 
Innovació de la UA (de l’1 d’octubre del 2011 al 31 de desembre del mateix any) i la 
consegüent incorporació de qui el signa com a becari del Departament de Filologia 
Catalana de la UA al Grup d’Investigació «Traducció de clàssics valencians a llengües 
europees: estudis lingüístics, literaris i traductològics comparats» (VIGROB 125), a 
l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa «Institut Virtual Internacional de 
Traducció» (ISIC/2012/22) i, al seu si i com a col·laborador, a la Multilingual Digital 
Library of the Mediterranean Neighbourhood-IVITRA (MICINN FFI2010-09064-E) i 
al Digicotracam (Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana per a Grups 
d’Investigació en I+D d’Excel·lència, projecte cofinançat pel FEDER de la UE, ref. 
Prometeo-2009-042). 

L 
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desaprofitar les aplicacions que aquestes ofereixen és, si més no, una 
irresponsabilitat. Fa poc més d’una dècada, l’única manera de garbellar un 
mostrari suficient d’ocurrències a partir de les quals formular les 
hipòtesis era espigolant, llapis en mà, en un o més textos les mostres 
necessàries. Avui, l’aparició de corpora textuals informatitzats com el 
Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis-
IVITRA o, associat a aquest, el Corpus Informatitzat del Català Antic 
(CICA) per a la llengua catalana medieval permeten aconseguir en pocs 
segons un mostrari d’ocurrències suficientment fiables extretes de 
centenars d’obres118 per a la llengua catalana medieval. Pensem el temps 
que hauria d’esmerçar l’investigador a aconseguir aquestes mostres a la 
manera tradicional. 

La dels corpus lingüístics informatitzats és una àrea d’investigació 
puixant en els darrers vint anys. L’avantatge més evident d’aquests 
productes és el de permetre processar grans recopilacions de textos fent 
ús de mitjans computacionals per a processar-los (enriquir-los amb 
informació diversa: categorització, lematització, assignació d’idioma...) de 
manera que, una vegada sistematitzats i ordenats, aquests textos enriquits 
puguen aprofitar, fent ús d’unes eines apropiades de recuperació de la 
informació, com a base empírica per a assolir unes conclusions tan 
objectives com siga possible. 

Ara bé, el desenvolupament de corpus com el que ens ocupa, el 
Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis, té 
una dificultat afegida, i és que mentre que el gruix dels corpus construïts 
fins al moment se centren en la llengua actual,119 especialment en textos 
literaris —amb un model de llengua ortogràficament regularitzat—, 
aquests altres corpus pretenen servir com a base per a l’estudi de la 
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118 Val a dir, amb tot, que els resultats que es poden obtenir amb un corpus o amb l’altre 
no són els mateixos, atès que les eines de gestió de corpus i de recuperació de la 
informació desenvolupades al si de l’IVITRA tenen un potencial major que les del 
CICA. S’ha de tenir present que el processament que es fa dels textos, que és del que 
parlarem en el present article, és fonamental, però és evident que tant o més importants 
són les aplicacions creades per a la recuperació automàtica de la informació, ja que 
aquestes determinen decisivament el tipus de cerca que podrà fer l’investigador. 
119 Valga com a exemple el CORDE de la RAE. 
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llengua antiga en diacronia.120 Aquesta particularitat comporta uns reptes 
evidents, i és en aquest sentit que les aportacions que s’hi han fet poden 
merèixer una certa reflexió, que és la que dóna lloc al present article. 

 
2. EL CORPUS INFORMATITZAT MULTILINGÜE DE TEXTOS ANTICS I 

CONTEMPORANIS I LES EINES QUE EL FAN POSSIBLE121 
El projecte institucional de recerca IVITRA (Institut Virtual In-

ternacional de Traducció) de la Universitat d’Alacant ha estat pioner en 
l’aplicació de les TIC en el processament de textos medievals, concreta-
ment de llengua catalana. Per a fer-ho possible, s’ha desenvolupat al si del 
projecte una nova generació d’eines informàtiques amb l’objectiu de crear 
i gestionar corpora textuals. Només per esmentar-ne alguns dels ja 
efectius podríem citar els programes Introcorpus®, Metatagging®, 
Ivitratech® i el Metaconcor®. A grans trets, aquesta tecnologia permet 
introduir, processar, emmagatzemar i recuperar de manera selectiva la 
informació d’un corpus de textos. L’Introcorpus® és el programa destinat 
a l’edició i introducció de textos en el sistema. Realitza una primera 
edició del text, prèvia a la seua incorporació en el corpus, un procés que 
implica la revisió del text, la selecció de l’idioma, la fixació d’un format 
(amb salts de pàgina, tabulacions, capítols...). Una de les funcions 
d’aquesta aplicació és portar a terme automàticament una primera 
anotació morfosintàctica i lematitzar les paraules del text que 
s’introdueix. Aquesta assignació automàtica de la categoria gramatical 
(nom, quantificador, adjectiu...) i del lema («deure», «per», «déu»...) 
s’aconsegueix mitjançant diccionaris generats prèviament a partir de la 
informació afegida a les formes lèxiques dels textos ja introduïts. En 
definitiva, el procés dut a terme mitjançant aquesta eina conclou amb el 
text incorporat a la biblioteca digital.    

Una vegada introduït, el text s’incorpora a l’eina Ivitratech®, el di-
pòsit que conté el corpus textual (en el nostre cas, el Corpus Informatit-
zat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis); en altres paraules, 
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120 La funció primera de tots dos corpus és la d’aprofitar com a base empírica per a 
l’elaboració de la Gramàtica del Català Antic. 
121 Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis, dirigit per 
Vicent Martines & Josep Martines, IVITRA, Universitat d’Alacant. 
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és una base de dades on s’emmagatzemen totes les obres incorporades; el 
corpus elaborat per l’IVITRA conté en aquest moment un total de 192 
obres literàries procedents de l’àmbit cultural de l’antiga Corona d’Aragó, 
moltes d’aquestes valencianes. És sobre aquesta biblioteca digital que 
operen la resta de programes. El Metatagging®, per la seua banda, és el 
programa que permet resoldre les deficiències de l’etiquetatge dut a terme 
per l’Introcorpus®. La possibilitat de trobar formes que no hagen estat 
introduïdes prèviament en el corpus i, per això, que el programa no 
reconega, o el fet que hi haja paraules homògrafes justifica la necessitat de 
corregir o completar el treball fet automàticament. Ara s’introduirà la 
informació (categoria, lema, idioma) de forma manual i es podrà decidir 
si el canvi mereix o no ser extrapolat dintre del text o del corpus, o no. 

És en aquest punt que ens aturarem per analitzar amb més dete-
niment una de les fases de l’etiquetatge, la de la lematització, que es duu a 
terme per construir aquest Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos 
Antics i Contemporanis al si de l’IVITRA. 

 
3. LA LEMATITZACIÓ EN EL NOSTRE CORPUS: SENTIT I 

PROBLEMÀTICA 
Per a entendre la problemàtica de la lematització s’ha de partir del 

sentit que aquesta té, un sentit que potser no resulta tan evident pel fet 
que el corpus de què partim té com a objectiu no l’elaboració d’un 
diccionari, sinó el fet de servir de matèria digerida per a eines de recupe-
ració selectiva de la informació. Doncs bé, la importància d’assignar un 
lema a les diferents formes del paradigma (gràfic, flexiu) d’un mot ve 
donat pel fet que aquest lema, siga quin siga —tant fa que siga la forma 
canònica o simplement una xifra— actua de nexe que enxarxa totes les 
paraules que el comparteixen. Això comporta que, d’aquesta manera, 
poden ésser recuperades alhora totes les formes que integren el paradig-
ma flexiu o gràfic d’un mot amb la introducció en la eina de recuperació 
(en aquest cas el Metaconcor) d’una forma qualsevol (i no necessària-
ment el lema). Hom pot demanar, per exemple, que a partir de la forma 
«caval» es mostren totes les ocurrències de totes les possibilitats gràfiques 
i flexives d’aquest substantiu: «cavals», «cavall», «cavalls», «cavayl»... I 
açò, que pot semblar una beneitura (hom cercaria, si es donés el cas, 
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«cavall» i no «cavalls» o «caval» per recuperar tot el paradigma), no ho és 
tant si tenim en compte que l’usuari de les eines no necessàriament sap 
exactament quin és el lema amb què pot trobar el mot: «malestruc» o 
«malastruc»? Totes dues formes, introduïdes al Metaconcor, oferirien 
totes les formes amalgamades pel lema (en aquest cas, «malastruc»). A 
partir d’açò que hem dit, podríem coincidir amb Elena Sánchez (2010: 
273) que el lema, en el nostre corpus informatitzat, és la: 

 
Representació formal del conjunt de formes flexionades i de variants gràfiques o 
històriques d’un mot, que serveix com a clau abstracta interna per a relacionar-
les entre si i en possibilita la recuperació conjunta. 

 
Quedem-nos, doncs, amb la idea que el lema no és visible a l’usuari 

de les eines de recuperació, però és fonamental. 
Consegüentment, si això és el lema, la lematització serà el procés 

pel qual s’assigna un lema a aquelles formes que es decideix, per factors 
filològics i també de recuperació de la informació, que formen una unitat. 
D’entrada podríem considerar que la tasca de la lematització no és gaire 
complicada. Més ben dit, no és una mampresa complicada si ens cenyim 
a la llengua estàndard; de fet, llevat d’algunes desambiguacions inevita-
bles, la lematització d’uns textos amb un model de llengua estàndard es 
pot dur a terme de manera automàtica introduint, simplement, la 
informació d’un diccionari normatiu, els paradigmes de flexió de la 
llengua i extrapolant l’etiquetatge a totes les formes del corpus. Ara bé, 
aquesta tasca, senzilla si prenem uns textos d’una llengua ortogràficament 
regularitzada, esdevé bastant més complicada si els mots del corpus 
textual no acompleixen aquest requisit. Els problemes, de manera més 
concreta, que afecten la lematització dels mots de textos antics i que 
impedeixen l’automatització total d’aquesta tasca són: 

a) La presència d’unitats lèxiques absents dels diccionaris norma-
tius i descriptius existents pel fet que són arcaics, dialectals, col·loquials, 
etc. 

b) La variació formal (morfològica, fonètica) dins del corpus i res-
pecte de la llengua actual fruit de l’evolució de la llengua i de l’absència 
d’una normativa gramatical establerta. 
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c) La variació gràfica pròpia d’un estadi no normativitzat de la llen-
gua. 

d) La multiplicació de les formes lèxiques —atesa la variació que es 
dóna en la llengua antiga— augmenta la possibilitat d’existència 
d’homògrafs i, per tant, dificulta la possibilitat de fer extrapolacions. 

 Tots aquests factors alenteixen, doncs, la tasca de l’etiquetatge, ja 
que per cada forma que puga prendre un mot s’ha d’assignar el lema. Per 
exemple, l’etiquetatge del quantificador «poc» comporta no solament 
extrapolar el lema i la categoria a totes les formes que coincidisquen amb 
aquesta, sinó també a les variants gràfiques que pot haver-hi, com 
«poch». Més encara, l’extrapolació indiscriminada a tot el corpus 
comportaria ignorar la possible homografia que hi pot haver entre el 
quantificador i la tercera persona del singular del pretèrit perfet simple 
del verb «poder» en la conjugació antiga: ell «poc». No és, doncs, una 
faena ni fàcil ni ràpida. 

Del que acabem de dir es desprèn que en l’elaboració d’un corpus 
textual informatitzat amb vocació diacrònica —que comporta, i és ací on 
rau el problema, el treball amb textos antics— l’automatització de la 
lematització (i de l’assignació de categories) pot ser molt limitada, mentre 
que guanya pes el treball «manual» que desenvolupen els membres i 
col·laboradors del projecte i que té com a objecte la desambiguació de les 
formes homògrafes o l’etiquetatge de les formes que no reconeix el 
diccionari que fa la primera batuda al text. La construcció d’aquest 
corpus, doncs, ha de situar-se a mitjan camí entre l’automatització total 
(ràpida, però indiscriminada) i l’etiquetatge exclusivament manual 
(exacte, però extremadament costós i lent). La faena al detall queda 
reservada, com hem dit adés, per als casos que no han estat lematitzats 
automàticament (bé perquè són nous en el corpus, bé perquè no se n’ha 
fet l’extrapolació perquè hi ha homografia). Aquesta tasca de l’etiquetatge 
manual (i, en concret, de la lematització) que es duu a terme en la 
construcció del nostre corpus comporta dos moments: 

1) La identificació del mot: quina és la categoria i amb quin lema el 
trobaríem en les fonts de consulta. Aquest moment és el que diferencia el 
treball al detall de l’automàtic —que no permet aquesta minuciositat—, 
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ja que l’anàlisi del context permet l’assignació exacta de la categoria i, per 
tant, del lema. 

2) A partir de la informació que ja tenim, hem de ser capaços 
d’atribuir a la forma un lema que responga als criteris adoptats per a la 
confecció del corpus. 

En les pàgines que resten ens centrarem a analitzar la problemàtica 
que comporta el primer pas, és a dir, la identificació del mot. El segon 
moment mereix un esment en un article a banda. 

 
4. LES CATEGORIES DEL CORPUS 

A diferència de l’etiquetatge que es fa servir per a la constitució del 
diccionari de partida del corpus (la informació extrapolada en una 
primera batuda als textos)122, el treball posterior de correcció i compleció 
que es duu a terme amb el Metatagging implica fer l’operació inversa, ja 
que es parteix d’una forma, se li assigna una categoria i, després, se li 
assigna també el lema. Per tant, la selecció del lema és posterior a la 
determinació de la categoria i depèn d’aquesta.123 Abans de continuar, 
doncs, és necessari exposar quines són les categories que reconeix el 
nostre corpus i quina és la forma escollida en cada cas per a la lematitza-
ció: 

 

Adjectiu Possessiu 

Adverbi Preposició 

Article Pronom 

�������������������������������������������������
122 En la construcció d’aquest primer diccionari, que s’enriquirà posteriorment amb la 
informació introduïda manualment, es parteix d’un lema, se li associa el paradigma 
corresponent i se li assigna una categoria. Posteriorment això s’extrapola als textos a 
mesura que aquests són introduïts. 
123 Per exemple, mentre que el procés dut a terme en la creació del diccionari implicava 
partir del lema «deure», associar-hi el paradigma i assignar-hi la categoria de verb, en la 
revisió feta amb el Metatagging partim de la forma «deu» i comprovem en cada cas la 
categoria que és: verb? Substantiu? Quantificador? El lema, doncs, variarà segons la 
categoria de què es tracte: si és un verb serà «deure», si és un substantiu, «déu» o «deu», 
segons el cas; si és un quantificador, «deu». 
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Coordinant Subordinant 

Demostratiu Substantiu 

Interjecció Quantificador 

Nom propi Verb 

Altres 

  
Algunes remarques que s’han de fer de l’assignació del lema en ca-

da cas, són: 
a) El lema de les categories article (personal o determinat), adjectiu 

i substantiu serà sempre el masculí singular (o femení singular en els 
casos que l’adjectiu o substantiu no tinga forma de gènere masculí). 

b) Els pronoms (forts i febles) es lematitzaran a partir de les for-
mes jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres // em, et, el, ens, us // li //en, es, hi, ho, si. 

c) En els quantificadors, el lema és —si n’hi ha— la forma del mas-
culí singular; un cas particular és el dels numerals ordinals, que es 
lematitzen a partir del cardinal. 

d) El lema dels possessius (febles o forts) serà, depenent del posse-
ïdor: meu, teu, seu, nostre, vostre, seu, llur. 

e) En el cas dels adverbis, preposicions, coordinants i subordinants, 
en general sol passar que el lema és igual a la forma; en els casos en què hi 
ha variació es recorre al lema que ofereix el diccionari. 

f) Els noms propis es lematitzen de manera diferent si es tracta 
d’un antropònim o d’un topònim. Els topònims s’actualitzen, mentre que 
els antropònims bé s’actualitzen (en el cas de noms de reis, noms de 
personatges bíblics i, en general, de personatges històrics destacats), bé es 
mantenen amb la forma que prenen com a lema (en la resta de casos). 

g) Els demostratius prenen com a lema les formes: aquest, aqueix, 
aquell / això, açò, allò. 
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5. ELS TREBALL FILOLÒGIC EN LA LEMATITZACIÓ D’UN CORPUS 

LINGÜÍSTIC INFORMATITZAT124 
A l’hora, però, de reconèixer la forma en qüestió, pot sorgir el dub-

te i no saber què és el que es té al davant. Els coneixements filològics i 
humanístics en general i el treball en equip contribueixen notablement a 
la resolució d’aquests problemes d’identificació, que vénen donats per 
factors diversos, semblants als que adés apuntàvem com a obstacles per a 
l’automatització de l’etiquetatge en un corpus textual informatitzat que 
continga textos antics: la variació diacrònica (sobretot morfològica i 
fonètica) o gràfica de les formes presents en els textos respecte de les 
formes que són estàndards en l’actualitat o el fet que hagen caigut en 
desús. Tot plegat disfressa les formes i ens les fa llunyanes, difícils 
d’identificar. Tot seguit farem una ullada general a aquests obstacles a 
partir de les dificultats concretes que hem anat trobant en la tasca de 
l’etiquetatge; no hi farem aportacions a l’estudi de la gramàtica històrica, 
sinó que explicarem, senzillament, en què consisteix la faena que fem. 

En alguns casos aquesta variació gràfica és fruit de la manca d’unes 
convencions ortogràfiques fermes, i és sovint un dels aspectes que 
obstaculitza més el reconeixement de les formes amb què es treballa. 
Sense pretendre entrar massa al detall en la qüestió, s’ha de tenir present 
la problemàtica que comporta l’escriptura de les llengües romàniques i, 
en concret, del català en època medieval. I és que, per a la representació 
d’aquestes, es parteix de les grafies de representació del llatí, amb el buit 
que açò comporta a l’hora de representar els nous fonemes apareguts 
fruit de l’evolució del llatí vulgar i de la variació fònica en les llengües 
romàniques. Atenent a aquesta explicació s’entén el ball de grafies que es 
dóna a l’hora de representar el so /�/, amb els dígrafs «ll», «ly», «yl», 
«lh» o senzillament una «l». Un cas semblant és el del fonema /�/, 
representat «ny», «yn» o «nn» en paral·lel a l’anterior, però també apareix 
fins i tot com a «y». El so /�/, per la seua banda, es representa amb les 
grafies «y», «j» o «g», mentre que la variació que es dóna en les grafies 
que representen i diferencien la /s/ i la /z/ també s’ha de tenir present. 
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124 Tots els exemples que segueixen provenen del CIMTAC. 
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A tot açò s’hi ha d’afegir que el prestigi del llatí, juntament amb el 
fet que sovint els escrivents en llengua catalana ho eren també en llatí, 
també comportà l’assignació d’unes grafies d’acord amb l’etimologia i no 
amb la realitat fonètica, com l’ús del dígraf «ch» que representa el fonema 
/�/ a final de mot o en paraules d’origen grec, com «Christ»; podem 
trobar el dígraf «ph» representant el fonema /�/ atenent a factors 
etimològics (llatinismes que alhora vénen del grec) com en «triumph» 
(EPV-II, 85-90125), fins i tot una «p», com en «pantacia» (‘fantasia’ DP, 
233, 13 i 233, 18). És també per factors etimològics o per donar llustre 
erudit que trobarem el dígraf «th» en mots com «thesauritzar» (DdC, 
413, 17) (‘atresorar’), «prothonotari» (DdC, 322, 19; EVM-II, 25, 7 
etc.), «apothecari», etc. I bé, podríem continuar enumerant casos i casos 
en què es dóna una oscil·lació de grafies per a representar un mateix so: la 
grafia «y» com a iod, l’alternança u/v per a representar la consonant, l’ús 
no ben delimitat d’una o dues r per a remarcar si es tracta de la vibrant 
simple o múltiple... 

Un bon exemple de com la variació gràfica pot disfressar l’aparença 
d’un mot és «alaugades» (104, 8), extret de la Doctrina pueril de Ramon 
Llull, on la grafia «l» representa el so /�/ i la «g» és /�/; si a açò afegim 
el ball de grafies que es dóna en els textos procedents del sector oriental 
del domini lingüístic fruit de la presència de la vocal neutra en contextos 
àtons, s’entén que la forma que s’amaga al darrere d’aquesta representació 
és el participi femení plural del verb «alleujar»; d’acord amb les conven-
cions ortogràfiques actuals el representaríem com a «alleujades». 

Aquest exemple ens obliga a parlar d’una altra mena de variació 
que pot dificultar la identificació del mot, i és la fonètica, és a dir, aquells 
�������������������������������������������������
125 D’ara en avant farem referència a les obres del Corpus Informatitzat Multilingüe de 
Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC) a partir de les abreviatures següents: CD: 
Crònica Desclot; CeG: Curial e Güelfa; CiC-I: Clams i Crims a la València Medieval I; 
CM: Crònica Muntaner; DdC: Dotzè del Crestià; DP: Doctrina Pueril; EEJ: Edats i 
Epístola de Jesucrist; EVM-II: Epistolari de la València Medieval II; EPV-II: Epistolari de 
la València Medieval II; LlC: Llibre de totes maneres de confit; PC: Un matrimoni 
desavingut i un gat metzinat. Procés criminal barceloní del segle XIV; PM: Poemes d’Ausiàs 
March; PR: Memorial del Pecador Remut; SS: Sent Soví; TC: Tractat de Confessió 
d’Antoni Canals. 
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casos en què es fa una representació fonètica del mot en qüestió i d’això 
resulta una variant gràfica d’aquest divergent del que convé la norma 
actual i divergent també respecte a d’altres possibles representacions per 
al mateix cas presents en el corpus. Dins d’aquest cabàs, la variació en la 
plasmació gràfica de la vocal neutra dels parlars orientals és una constant; 
no és estrany, doncs, trobar vacil·lacions com adalita/adelita, àar/àer, 
epelen/apellen, deveylar/davallar, felir/fallir, aleta/eleta, alig/elig, alata-
ren/alletaren, varmal/vermell, netures/natures, fedat/fadat... En la 
identificació dels mots sovint tenim com a ajuda el fet que apareguen 
bimembracions sinonímiques del tipus «fedat o astrat» (DP, 226, 17). 
D’una altra manera, «fedat» podria interpretar-se, en el mateix context, 
com a «fedar» (‘tacar’). Ara bé, «astrat», derivat d’«astre» (‘sort o 
destinació prefixada a la vida humana, segons el cos celeste que se 
considera que la regeix’, DCVB s. v. «astre») ens dóna la solució. 

La variació gràfica que trobem en el consonantisme —en els casos 
que palesen la realitat fonètica de la llengua de l’època— és donada per 
factors més diversos que els del vocalisme, entre els quals destaquen les 
metàtesis, les dissimilacions i assimilacions a la sonoritat, punt i mode 
d’articulació o les elisions. 

Així doncs, és freqüent, per exemple, l’alternança entre sonoritza-
ció i manteniment d’oclusives sordes intervocàliques o en posició inicial; 
no és estrany trobar formes del tipus «bestonagues» amb la [p] sonorit-
zada (hem de tenir present que, a més, s’hi dóna un ball de grafies per a 
representar la neutra, el lema que atribuiríem en l’actualitat seria 
«pastanaga»)126. Les altres dues oclusives sordes les podem trobar també 
sonoritzades, com ocorre en «qüenditat» (LlC: 285, 9; 285, 12; 286, 23; 
290, 2; 291, 14; 291, 16) amb la [t] i en «reguonèxer» (LlC: 275, 20; 
277, 8; 282, 16)127 amb la [k]. Pel que fa a aquest darrer fonema, apareix 

�������������������������������������������������
126 Aquesta forma, «bestonagues», la trobem en el Llibre de totes maneres de confits (280, 
10; 180, 11; 280, 15; 280, 19; 280, 21; 280, 23; 281, 6); sobre el ball entre el fonema 
sord i l’equivalent sonor p/b, ja n’ha parlat J. Coromines en el DECat (s. v. «pastena-
ga»), que apuntava que la b era una grafia «arabitzada».  
127 J. Coromines ja en parla en el DECat (s. v. conèixer): «Reconèixer [fi s. XIII]: ja 
apareix tres o quatre vegades en Desclot (reco- almenys en part del mss.); en tota l’Edat 
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sonoritzat també en posició inicial en noms propis com «Gostantina» 
(Cocentaina) o «Gostança» (Costança)128 . Hi ha canvis, però, que 
afecten també al mode d’articulació; per exemple, s’hi troben casos de /l/ 
en què, mantenint el punt d’articulació i la sonoritat, es canvia el mode 
d’articulació i esdevenen /�/; en són exemples «closta» (LlC: 286, 11) per 
«crosta» o «perar» per «pelar»129. De dissimilacions, en trobem del tipus 
«arble»130 per «arbre», una solució, siga dit de passada, semblant a la 
d’«albre», comuna a diversos punts del domini lingüístic català.  

Un altre fenomen constatable en els textos i que dificulta la identi-
ficació de les formes és el de la ultracorrecció; en són exemples la 
lateralització de la [w] en posició implosiva en casos com «alciure»131 i tot 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mj., i fins molt més tard, lluiten en rec- amb les formes regonèixer: regonèixer les mesures 
a. 1358; Alart, InvLC; que aplega encara una dotzena de formes en -g- en documents 
rossellonesos del s. XIV, des de regonegueres a. 1311, fins a regonegren 1379, amb algunes 
formes de conjugació tan arcaïtzant com eu regonesc(h) (Pres. 1), aa. 1375, 1382, 1383, 
1411, junt, però, amb regonech Pres. 1, 1323, i regonec pf. 3, 375; regonegut també en les 
Lleg. Rim. De Sevilla, fi s. XIII (878)»; acaba constatant que la forma amb -g- encara es 
pot documentar entre els renaixencistes. 
128 Els exemples estan presos del Sumari d’Espanya de Berenguer de Puigpardines 
(«Gostantina»: 119, 12 i 119, 16; «Gostança»: 106, 26; 116, 33 etc.). Aquesta relaxació 
de la /k/ inicial no és, però, estranya a la nostra llengua; per a veure’n més i més recents, 
vegeu els exemples que troba Josep Martines en el valencià del XIX (MARTINES: 2000, 
174-181). 
129 Al DCVB s’hi comet, segons el nostre parer, l’error de remetre del lema «perar» a 
«parar» en lloc de a «pelar»; solament cal veure l’exemple que s’hi posa: «Pendreu los 
présechs e perar-los-heu ab un guauinet». Més encara, si es consulta el lema «pelar», al 
segon punt se’ns posa un exemple idèntic al nostre: «E lauors ab un drap pelar-les-heu 
[les ametles]». Per recolzar més encara aquesta proposta, vegem algun dels exemples 
següents (tots procedeixen del Llibre de totes maneres de confits, de la segona meitat del 
XV): 
 «Pendreu los codonys e trematreu-los al forn, e, aprés que seran ben cuyts, 
perar-los-heu» 
 «Pendreu les nous e perrar-les-heu, e, com sien perrades, forredar-les-heu» 
 «tu les pendras he perar-les-às ab un guanivet» [les peres] 
130 Aquest exemple concret està pres dels Començaments de medicina de Ramon Llull 
(primera meitat del segle XIV). 
131 Aquest exemple es troba en diverses obres: EEJ 1, 16; 144, 9; PR 153, 20; CiC-I 
118, 21; CeG 238, 9. El procés pel qual es confongué la /l/ i la /w/ en posició implosiva 
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el paradigma verbal que se’n deriva: «alcís» (CD 169, 5; CM 164, 1), 
«alciuré» (EEJ 123, 4), «alciuria» (CiC 141, 16; CeG 152, 2), «alcia» 
(EEJ 288, 2; CM 592, 4), «alcieren» (CD152, 22), «alciam» (PR 188, 
25), «òlsia» (PC 14, 20), «ouciés» (PC 33, 4) o «olciure» (PC 33, 10).132 

A banda d’aquests fenòmens més o menys habituals en els textos 
catalans medievals, val a dir que s’hi troben també alguns mots que, pel 
fet que són arcaismes, impliquen també algun problema a l’hora de 
reconèixer-los. Per exemple, trobem els adjectius «entregue» (PM 38, 9; 
SS, 88, 7 etc.)133 (encara viu a l’extrem meridional del domini lingüístic), 
o el substantiu «túixec». Pel que fa al segon, que trobem amb la forma 
«túxech», és a dir, l’evolució patrimonial del llatí T�X�C�M,134 el trobem 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(on s’accentua la velaritat de la /l/) degué ser marcat socialment de manera negativa, de 
manera que els esforços per a corregir en l’escriptura la pronunciació «aut» per «alt», 
«autar» per «altar», «auba» per «alba» o, fins i tot, «augutzir» per «algutzir» 
comportaren en alguns casos la ultracorrecció, com passa en «alciure» per «aucire», on 
la [w] no és el resultat de la vocalització de la [l], sinó de la diftongació de la [o] àtona 
inicial en [aw], atès que la forma llatina de què procedeix és «occīd re». 
132 Aquests darrers tres exemples presenten la o i alhora la l<w. Procedeixen tots tres, 
dins del corpus informatitzat, d’Un matrimoni desavingut i un gat metzinat. Procés 
criminal barceloní del segle XIV editat i estudiat per Joan Anton Rabella i Ribas (1998). 
Val a dir que la primera forma, «òlsia», en realitat era analitzada com a «mólsia» per 
l’editor del text en la nota 765 de la pàgina 192, una forma del paradigma del verb 
molsir. Aquesta segona proposta —la lectura a partir del verb occir— és la que ja apuntà 
Josep Moran (2000) en la ressenya que féu de l’edició de Rabellas i és més coherent 
donat el context. 
133 INT GRUM> int gru (elisió de la nasal, s. I regla 40) > in’t gru (accentuació del llatí 
vulgar, regla I; l’accent cau sobre la penúltima pel fet que en llatí tardà la seqüència 
d’obstruent+líquida es considera que travava la vocal precedent i, doncs, tot i que fos 
breu possibilitava que rebés l’accent) > en’tEgro (abaixament de les vocals laxes, regla 
III, i pèrdua posterior de la tensió, regla IV)> en’tEgr  (regla XXXIV, reducció vocàlica 
3)> en’tEgre (regla d’avançament de la [ ], la XL)> en’tegre (regla XIVb d’ascensió de la 
[E])> en’trege (metàtesi). Les referències corresponen a l’obra de Carles Duarte i Àlex 
Alsina (1984). 
134 T X C M> t ks k  (elisió de la nasal, s. I, regla 40)> ‘t ks k  (accentuació del llatí vulgar, 
regla I)> ‘t kseko (abaixament de les vocals laxes, regla III, i pèrdua posterior de la 
tensió, regla IV)> ‘t  seko (espirantització de c [-coronal], s. I, regla 5)> ‘t jseko 
(vocalització d’espirant+obstruent, s. IV-V, regla 7)> ‘tw jseko (diftongació de  , s. IV-V, 
regla VII)> ‘twujseko (ascensió de  , s. IV-V, regla VIII)> ‘twujsek  (reducció vocàlica, 



ÍTACA 

�266 

documentat en el nostre corpus en cinc ocasions, i és present en tres 
obres: la Doctrina pueril de Ramon Llull (252, 6; segona meitat del segle 
XIII), Tractat de confessió d’Antoni Canals (22, 7 i 210, 13; primera 
meitat del segle XV) i al Memorial del pecador remut, de Felip de Malla 
(163, 6; segona meitat del s. XV). Un altre d’aquests mots patrimonials 
caiguts en desús en favor de semicultismes és el de «fabregar»,135 que ni 
tan sols apareix al DCVB i que és present al corpus sota la forma 
«fabregan» (a les Vides de sants rosselloneses 164, 20), «fabreguen» 
(EVM-I 12, 48) o «fabregada», «fabregarà», «fabregaran» i «fabregar» 
(als Furs de València, respectivament, 0, 1733; 0, 7188; 0, 6521 i 0, 
6521). També és una forma sorgida per la via popular «feel» (enfront a 
fidel, la forma culta presa del llatí); aquesta és una forma bastant transpa-
rent i, a més, amb entrada al DCVB; no passa el mateix amb la variant 
«fezel»136, sorgida fruit de l’estridentització de la [ ], procedent alhora 

d’una [	] que ha patit una espirantització. Un darrer exemple d’aquestes 
evolucions patrimonials és el de «corobsió»,137 amb l’ascens a /o/ de la u 
breu llatina que s’esdevingué en el llatí tardà (en paral·lel, doncs, a 
«corrompre»), una forma desplaçada pel semicultisme «corrupció». Al 
capdavall, es tracta de casos interessants per a l’estudi de l’evolució 
fonètica del català (i de les llengües romàniques en general) i, per això 
mateix, és necessari tenir nocions de gramàtica històrica per a lematitzar 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
regla XXXIV, s. IV-V)> ‘twuj ek  (palatalització de js, s. VI-VII, regla 20)> ‘tuj ek  
(absorció de semiconsonant s. IX, regla IX)> ‘tuj ek (apòcope, s. VIII-IX, regla XXXV)> 
‘tu ek (absorció de la semiconsonant). Les referències corresponen a l’obra de Carles 
Duarte i Àlex Alsina (1984). 
135 La forma que ji ha acabat imposant-se és «fabricar», reintroduïda a partir del llatí 
«fabr care» sense lenició de l’oclusiva ni obertura de la vocal breu. 
136 Les formes «fasel», «fesel», «fezel», «fesels», «fezels» les constatem, dins el nostre 
corpus, en els Diàlegs de sant Gregori i en les Vides de Sants Rosselloneses, dues obres que 
lingüísticament corresponen al català septentrional, enfront de les formes «feel», «fel» i 
variants gràfiques i flexives que són generals en la resta d’obres; aquestes formes, les 
darreres, són el resultat de l’elisió de la [ ]. 
137 L’exemple procedeix dels Començaments de medicina de Ramon Llull (47, 32); es 
testimonia en huit ocasions amb aquesta forma i també com a «corobció». 
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correctament la forma i permetre així que l’investigador interessat puga 
recuperar-la amb facilitat.138 

La derivació genera sovint formes difícils de reconèixer i, més enca-
ra, de lematitzar. Per exemple, l’adjectiu «plantivoses»139, que potser 
hauríem d’interpretar a partir del substantiu plantiu>plantivós (‘lloc 
poblat de plantes’), en paral·lel a altres adjectius formats a partir d’aquest 
sufix com caliu>calivós o saliva>salivós. No existeix, però, cap adjectiu 
«plantivós» en el DCVB ni en el DIEC, com tampoc en el DECat. Un 
altre exemple és el de «abatayons»140 (Un llibre reial mallorquí del segle 
XIV: 234, 20); hi trobem el sufix -ó afegit al verb «abatollar» (colpejar 
amb batolles; hem d’entendre que un «abatolló» és un ‘colp de batolla’. 
Un tercer exemple és «refertegava»141 (Sumari d’Espanya, B. De Puigpar-
dines: 109, 3), una forma que potser derive del participi passat de 
«referir» substantivat: «refert» o «referta» (allò que s’ha contat, la cosa 
referida) amb l’afegitó del sufix -ejar. Un darrer cas és el d’«axalenar», que 
J. Rabella i Ribas (1998, 330) ha considerat semànticament vinculat a 
«eixelebrat», però amb «un creuament amb alguna forma verbal derivada 
de exhalar, o d’algun verb semblant gràficament». En realitat sí que hi ha 
un vincle amb eixelebrat, però no semàntic, sinó formal: el prefix ex-: 
«axalenat» és «e(i)xalenat»: mancat d’alé, fet que casa amb el context: 

�������������������������������������������������
138 El lema escollit per als arcaismes que no apareixen en les fonts de referència és la 
forma actual: per a «fabregar», «fabricar». 
139 Aquesta forma apareix en la Flor de les Històries d’Orient (108, 17): «e soferrí gran 
fretura e desayra, ell e sa gent, entró tant que foren venguts en una bona terra on 
trobaren terres plantivoses e abundants de tots béns. En aquella terra stigueren molts 
dies a gran repòs.» 
140 «eyl sí estania ordi per batre en la sua era ab la sua companya, entre els quals hi era en 
Mateu Aymaric, fiyl d’en Arnau Aymarich, e stanent lo blat en la era sí y vénch en 
Berenguer Parató, dient al dit Mateu: “Digues, tu, per què m’as feta aquesta enpara que 
m’as feta?”, e ·yl dit Mateu li respòs e dix: “Que no le t’e feta, mas fer-la t’é!”, e aquel dix: 
“Yo no ·t són tangut, que tu ést tangut a mi!” “Ans”, dix lo dit Mateu: “és tu tangut a 
mi!”, e salavòs lo dit Berenguer sí s’acostà al dit Mateu, dient-li: “Fiyl del barba 
merdose!”, o axí li ·n dóna de parer, “que yo ·t pagaré!”, e salavòs lo dit Berenguer Parató 
mantinent donà abatayons ab dos darts que tania per l’escana al dit Mateu irosement». 
141 «E aquí los reys li digueren lur contesa, en especial lo rey En Pere d’Aragó, qui més 
refertegava que sua devia ésser». 
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«Con aquest testis se·n anàs al Born ves casa sua, encon[32v]trà lo dit 
Arnau Marquès, lo qual venia fort axalenat» (RABELLA: 1998, 59-60). 

Finalment hi ha els casos que no podem resoldre de cap manera 
perquè superen els nostres coneixements. Alguns d’aquests no tenen, 
però, solució possible. Per exemple, el cas d’«adoure» en el Sumari 
d’Espanya de Berenguer de Puigpardines (122, 19)142, que només pot 
tenir sentit si suposem un error de transcripció: «adoure» és, entenem, 
«acloure» (forma documentada en el DCVB, sinònim de «cloure», que 
lliga perfectament amb el context). 

No té cap trellat eternitzar l’enumeració de casos que tenen una 
certa complicació a l’hora de identificar-los i lematitzar-los. La idea que 
preteníem transmetre és, senzillament, que el treball que es fa amb la 
lematització —i amb l’etiquetatge en general— no és pur automatisme, 
sinó que és també filologia i exigeix uns certs coneixements de gramàtica 
històrica. 

 
6. A TALL DE CONCLUSIÓ 

Només preteníem, amb aquestes pàgines, explicar quin és el sentit 
i quines les dificultats que té la lematització en un corpus informatitzat 
com el desenvolupat al si de l’IVITRA. De fet, podríem haver-nos 
estalviat temps i resumir-ho tot plegat: com sembres, colliràs. Al 
capdavall, la tasca de lematitzar —i també la de categoritzar— és això: 
preparar les unitats lèxiques perquè l’investigador puga recuperar un 
mostrari tan ajustat com siga possible als seus interessos. Procurem, al 
capdavall, que la palla que es barrege amb el gra no siga tanta perquè no 
pague la pena revisar-la; però que tampoc siga tan poca perquè perdem 
mostres d’interès i la panoràmica quede esbiaixada. I aquesta preparació 
del material lingüístic que fem ha d’ésser minuciosa i, sense perdre de 
vista que la tasca és gegantina i les nostres capacitats limitades, tan exacta 
com siga possible, perquè de la mateixa manera que el nostre treball 
�������������������������������������������������
142 «E com les noves vingueren al rey En Pere, qui ja era en Catalunya, féu-ne moltes 
gràcies a Déu, e féu-ne fer grans alegries en Barcelona. E de aquí envià misatgers al rey 
Carles, qui era en França, dient-li que ell era vengut en Catalunya per donar fi e 
conclusió a la batalla, e axí, que ves en quina manera se havia adoure ne la forma com 
havia venir a fi.» 
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facilitarà la investigació en filologia, els nostres errors poden falsejar la 
base empírica de què parteixen els estudis. 
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LA INFLUÈNCIA DELS TRACTATS MEDICOSEXUALS MEDIEVALS 
EN L’ESPILL DE JAUME ROIG 

Joan Nave i Fluxà 
 

1. MEDICINA I MORAL EN LA BAIXA EDAT MITJANA 
ls estudiosos estan d’acord a considerar l’edat mitjana —so-
bretot la baixa edat mitjana— una època de llums i ombres, i 
és precisament aquest parell aparentment antagònic l’únic 
bisturí capaç de disseccionar a la perfecció aquest moment 

crucial de la història. En aquest treball volem mostrar, d’una banda, com 
es comporta en aquesta època el joc de llums —i d’ombres— en la 
conceptualització de la sexualitat. De l’altra, com es reflecteix en l’Espill 
de Jaume Roig. 

 
1.1 LES LLUMS: L’ESCLAT DE LA MEDICINA UNIVERSITÀRIA 

Segons Cifuentes (2002, 27) la fi de l’edat mitjana és una època 
convulsa, de revisió en tots els àmbits. Hi ha, però, un canvi fonamental 
que desencadena tots els altres: el naixement d’una nova classe social, la 
burgesia. Aquest nou col·lectiu es caracteritza sobretot per la necessitat 
constant de millorar les pròpies tècniques professionals: volen ser els 
millors fusters, els millors comerciants, els millors menescals, etc., perquè 
és precisament aquesta excel·lència professional la que reporta grans 
beneficis econòmics. Lluny, doncs, de l’accés exclusiu al saber de part de 
la noblesa, la burgesia reclama l’accés a tot tipus de tractats, d’aritmètica, 
d’agronomia, de cuina, etc. Però, per damunt de tot, s’interessa especial-
ment per la salut, el bé més preat de tots: d’una banda, la salut dels 
animals, que reporta beneficis quantitatius; de l’altra, la salut de les 
persones, objectiu fonamental per a aconseguir qualitat de vida i gaudi 
dels béns materials. 

Aquest interés pel saber general i, molt especialment, pel saber 
mèdic de part de la burgesia provocarà un canvi en la concepció i la 
difusió de la medicina. Es començaran a traduir a les llengües vernaculars 
les obres medicinals de tradició grecollatina, vehiculades fins aleshores en 
llatí, àrab o hebreu, i l’art de la medicina entrarà a partir d’aquests 
manuals a les universitats. Si abans la guarició estava en mans de clergues 

E 
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o barbers, a partir de remeis casolans tradicionals, ara la pràctica mèdica 
es repartirà entre aquests, ja obsolets, i els nous graduats en l’art mèdic 
grecollatí.143  

En conseqüència, a partir de finals del segle XIV la medicina esdevé 
un sistema professional organitzat, difós a partir de tres centres fonamen-
tals: l’escola de Salerno i les universitats de Montpeller i Bolonya. Totes 
aquestes escoles ensenyen l’ars medicinae o articella, nom amb el qual es 
coneixia un conjunt variable d’escrits mèdics que formaven el nucli de la 
medicina acadèmica i la base de l’ensenyament universitari. A la Corona 
d’Aragó aquesta ars foren els sabers clàssics d’Hipòcrates (s. VI-V aC), 
comentats per Galé (s. II dC), filtrats a través de les tres tradicions que 
convisqueren a la península: l’àrab, la jueva i la cristiana. Moltes 
d’aquestes obres, gràcies a la demanda de la burgesia, com hem dit adés, 
foren traduïdes al català. 

 
1.2 L’ARS MEDICINAE: LA TEORIA DELS QUATRE HUMORS I L’AMOR 

HEREOS 
Entre les obres més importants, que són la columna vertebral 

d’aquest saber mèdic, hi ha els manuals breus de medicina general, les 
grans obres enciclopèdiques i els regiments. En el primer grup trobem 
l’Isagoge ad Tegni Galieni de Johannitius (Hunain ibn Ishaq, Joannici, en 
l’àmbit català) i els Aforismes d’Hipòcrates. Tots dos establien els 
conceptes fonamentals de la medicina galènica. 

L’Isagoge és una síntesi de la medicina de Galé, on s’exposen de 
forma concisa les definicions essencials d’aquesta escola. La medicina de 
Galé es basava en la teoria dels humors, segons la qual el cos de l’home i 
la dona és format de quatre humors —relacionats, al seu torn, amb els 
quatre elements—: sang (aire), flegma (aigua), bilis groga (foc) i bilis 

�������������������������������������������������
143 En paraules de Cifuentes (2002, 30): «Aquest accentuat interès per la salut i la 
consideració que hom tenia d’aquella medicina racional s’aliaren per donar suport a un 
nou tipus de metge, el que emanava de la institució universitària provist de “graus” que 
n’avalaven alhora la perícia i la formació librària. Batxillers, llicenciats i doctors en 
medicina s’escamparen per les ciutats i des d’aquestes penetraren a les àrees rurals al 
mateix ritme que es difonia socialment el prestigi dels sabers i de la institució que 
representaven». 
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negra (terra), que tenen les seues qualitats pròpies, com també cadascun 
dels medicaments i aliments. Qualsevol malaltia era conseqüència d’algun 
desequilibri entre els quatre humors. En paraules de Bertini (1991, 136): 

  
Así, los hombres pueden ser sanguíneos, coléricos, melacólicos o flemáticos, pe-
ro para que gocen de buena salud es preciso que, aunque uno prevalezca sobre 
los demás, los cuatro humores estén presentes en el organismo en una mezcla 
equilibrada, definida precisamente como temperamentum; allí donde se transtor-
na ese equilibrio, el exceso o deterioro de los humores provoca la aparición de la 
enfermedad 
 
Així mateix, en l’Isagoge hi ha l’explicació de les diferents parts del 

cos, de les possibles patologies i de les teràpies que s’hi poden aplicar.  
Els Aforismes d’Hipòcrates és un tractat més breu però cabdal per-

què en realitat és l’inici de la medicina galènica. Així, les versions d’aquest 
escrit que arribaran als metges de l’època duen els comentaris més 
extensos de Galé als aforismes, comentaris que barrejaran també la 
tradició mèdica de Plató i Aristòtil. 

En el segon grup de tractats mèdics hi ha les grans enciclopèdies de 
la medicina de l’època, alguns d’origen àrab o hebreu, que seguien també 
la doctrina hipocràtica i galènica, tot i que hi afegien els sabers propis.  

Cal destacar-ne, entre d’altres, el Canon medicinae d’Abu’Ali al-
Husain ibn Sina (Avicenna, en l’àmbit català), el més cèlebre dels tractats 
provinents del món àrab, que codificava els coneixements mèdics 
hipocràtics i els del món islàmic. Aquest Canon inclou en el llibre IV un 
tractat sobre la cosmètica de les dones que es repeteix també en el Kitab 
al-Mansuri d’Abu Bakr Muhammad ar-Razi (Rasís, en l’àmbit català) i 
en uns altres com el Kitab al-tasrif, del metge Abu-l-Qasim Halaf az-
Zahrawi (Albucasis, en l’àmbit català). 

Tanmateix, el tractat enciclopèdic més interessant és probable-
ment la Practica dicta Lilium medicinae, del metge occità Bernat de Gordó 
(1303), professor de medicina en la Universitat de Montpeller, el qual 
assolí una extraordinària difusió. Segurament és a partir del Lilium que es 
difon en el llibre seté la teoria Galénica sobre la malaltia de l’amor hereos i 
els remeis per a curar-la. No debades, molts autors l’han considerat una 
de les fonts de l’Espill de Jaume Roig.  
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Segons Cantavella (1993, 191) a l’Europa cristiana medieval, la di-
fusió de la creença que l’amor ardent (l’amor hereos) era una malaltia 
particular estava molt estesa, i és que per a la medicina hipocràtica i 
galena la malaltia d’amor era una patologia deguda a un desequilibri en el 
sistema dels humors, d’acord amb la teoria del corpus hipocraticum. 
Segons Peirats (2004, 82): 

 
L’home, candidat a valorar de forma desmesurada la imatge de l’estimada, veu 
alterada la funció cogitativa. Per tant, l’origen de la patologia obeeix a una obses-
siva fixació en l’objecte desitjat 

 
Per superar aquesta malaltia, el Lilium medicinae de Gordó, oferia 

remeis, així com també alguns regiments específics, com ara el del seu 
contemporani, també de l’escola de Montpeller, Arnau de Vilanova, que 
escriví el Regimen sanitatis, traduït al català per Berenguer Sarriera el 
1310. Entre els remeis que es proposaven en aquest tipus de tractats (cf. 
CANTAVELLA: 1993, 195) hi havia a) aconseguir la persona estimada; b) 
distraure’s amb viatges, música, passejos, etc.; c) fer veure l’error en el 
judici de l’estimada; o d) seguir una dieta escaient, consistent a menjar 
lleuger, banys o descans, entre d’altres remeis. 

Per tant, totes les obres descrites transmetien els coneixements de 
l’antiguitat grecoromana, però barrejades amb coneixements àrabs i 
hebreus que hi aportaven els transmissors.144 Segons Cifuentes (2002, 
64): 

 
En aquest sentit, s’ha dit que fou precisament la coexistència de les anomenades 
«tres cultures» —musulmana, hebrea i cristiana— a la Península Ibèrica el fac-
tor que explica el sentit pràctic i la preocupació pels resultats immediats que 
n’amaren bona part de la producció científica durant els darrers segles medievals.  

 
 

�������������������������������������������������
144 Tot i que la medicina galènica triomfà, hi hagué altres metges, com ara Averrois, 
àrab, que va elaborar una enciclopèdia mèdica i que va comentar l’obra mèdica 
d’Aristòtil. No era gaire seguit pels metges de l’escola galènica, però cal tenir-lo en 
compte, perquè influí també en el pensament de l’època. 
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1.3 LES OMBRES: LA INFERIORITAT NATURAL DE LES DONES I LA 

CONDEMNA MORAL 
D’aquesta nova manera, més reglada, més organitzada, d’enfrontar-

se al cos humà es podria despendre una concepció de l’ésser humà més 
acostada al nostre temps: una visió més objectiva. Aquest supòsit, però, 
no seria ajustat a les idees sobre el món arrelades a l’edat mitjana. Els 
referents culturals, socials i, sobretot, religiosos estaven amerats d’una 
ideologia patriarcal, andrògina, en què la dona era un mer apèndix de 
l’home; i aquesta visió del sexe femení afectava tots els camps de la vida i 
del saber: també, la medicina. Com indica Carré (2001, 174): 

 
Possiblement, a l’època es devia considerar una tasca ben inútil l’individualitzar 
el cos femení. Tot un seguit de referents culturals, religiosos i socials marcats per 
la ideologia patriarcal dominant indicaven prou bé com era el cos de les dones i 
com havia de ser vist. 
 
I aquesta manera d’observar la sexualitat femenina deixava la dona 

reduïda a un cos funcional: existia només per a la maternitat, en el si del 
matrimoni. Ho corroboren els tractats de medicina general que hem 
anomenat adés, com ara el Lilium medicinae de Bernat de Gordó, però 
també tot un seguit de tractats específics de ginecologia, com ara el 
Dialogue de Placides et Timeó, el Dragmaticon philosophiae de Guillem de 
Conches o el tractadet escrit en hebreu Sefer hatoledet.  

Tots junts vehiculaven la idea galènica que les dones podien man-
tenir l’equilibri humoral només amb el funcionament normal del seu 
sistema reproductiu. Així, en aquests tractats mèdics no es descriuen els 
òrgans sexuals, sinó solament l’úter; el clítoris es veu sempre en relació 
amb alguna patologia i els pits de les dones no són mai vistos com a òrgan 
sexual, sinó que formen part del sistema reproductiu. Per tant, els metges 
disposaven d’un bon grapat d’arguments científics per a defensar la 
inferioritat natural de les dones. Per exemple, estava la menstruació, que, 
com és ben sabut, ja era vista per la religió com a càstig diví. La medicina 
la considera quasi una malaltia infecciosa: la dona que menstrua pot fer 
emmalaltir l’home i, si queda embarassada, fins i tot, pot transmetre 
malalties a l’embrió. I damunt, la menstruació, en si mateixa, ja era una 
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mostra de debilitat, perquè les dones la tenien perquè eren considerades 
més dèbils humoralment que els homes, tenien menys escalfor natural.145 

També les relacions sexuals eren enteses sempre tenint en compte 
l’embaràs que n’havia d’eixir i el plaer que pogués sentir la dona era 
estudiat solament en aquest sentit. Segons Peirats (2004, 88) en l’època 
hi hagué una polèmica interessant sobre l’existència del plaer en la dona, i 
com a conseqüència, sobre l’existència de líquid femení (en deien semen 
femení) en l’acte sexual. En aquest sentit l’escola d’Hipòcrates, Galé i 
Avicenna defenien l’existència d’aquest plaer, però com una necessitat del 
cos per a poder reproduir-se l’espècie humana. Els tractats d’Aristòtil, 
comentats per Averrois (cf. nota 80), reduïen l’existència de l’esperma 
femení només al moment de la formació de l’embrió. En aquest últim cas 
es demostrava que el plaer sexual femení no era ni tan sols necessari. 
Segons Averrois la vulva de la dona atrau l’esperma sense cap necessitat 
d’intervenció del plaer del coit: ben famós —i transmés fins als nostres 
dies— és el passatge en què explica que una dona es pot quedar embaras-
sada en l’aigua, si hi ha esperma d’home. 

Finalment, la dona ix perdent fins i tot en el part i la lactància. Si el 
part és de filla, serà un moment llarg i dolorós; en canvi, si la mare té un 
xiquet, l’embaràs i el part seran oli en un cresol. Així mateix, si el part és 
de fill, la llet de la mare sera espessa i bona; si és xiqueta, agra i desagra-
dable.  

Tots aquests elements, però sobretot el tema de la menstruacció i 
la fredor natural de la dona, eren aprofitats en els tractats mèdics per a 
ajudar a curar la malaltia de l’amor hereos, de què hem parlat en el punt 
anterior.  

Així, com ja hem esmentat, un dels remeis proposats a l’amant era 
destruir el bon judici que es tenia de l’estimada. Per a fer-ho s’utilitzava 
novament l’argument de la menstruació, fet que duia associat la brutícia i 
la infecció. 
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145 Antònia Carré (2001, 180), en el seu estudi sobre l’embriologia medieval, reprodueix 
un fragment del Dragmaticon philosophiae de Guillem de Conches ben interessant 
respecte d’aquest tema: «La complecció de la fembra és freda e humida, per què diu 
Galienus e Ypocràs que la pus calda fenbra que hom trop és pus freda que·l pus fret 
mascle que hom pusca trovar» (VI. 8, 13). 
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Els tractats mèdics, doncs, reflectien des d’un punt de vista científic 
la idea que la dona era un ésser inferior. Donaven la raó —i suport— a la 
moral sexual de l’època elaborada pels teòlegs, canonistes i moralistes, 
segons la qual la dona estava associada al pecat de la luxúria. Un defensor 
i vehiculador d’aquesta idea en l’època fou el predicador sant Vicent 
Ferrer en el seus sermons. Ara bé, una autoritat en aquest tema era el 
frare franciscà Francesc Eiximenis. En les seues obres més difoses, Lo 
crestià o El Llibre de les dones, moralitza sobre les dones tractant «llurs 
bonees o vicis e remeis» (cf. CIFUENTES: 2002, 172) i, tot i que demana 
que se les respecte, perquè és llei divina, explica a les dones mateixes que 
són éssers plens de defectes i debilitats, inferiors als hòmens en tots els 
sentits. 

A la fi, doncs, hi ha punts d’unió entre un metge i un predicador: 
l’un és guaridor del cos; l’altre, guaridor de l’ànima. I per diversos camins 
arribaran també a un mateix punt: la declaració de la inferioritat de la 
dona.  

 
1.4 CLIVELLS DE LLUM: EL TRÒTULA I L’SPECULUM 

Hi ha dos textos medievals excepcionals en relació amb el tracta-
ment de les dones. S’allunyen miraculosament de la visió misògina 
imperant en l’època, i també formaven part, ben segur, de les biblioteques 
dels metges de l’època. Ens referim a dos textos escrits en català: el 
Tròtula del mestre Joan i l’anònim Speculum al foder.  

El Tròtula de mestre Joan era una traducció al català dels escrits de 
Tròtula, que, segons Bertini (1991, 133), havia esta la primera i més 
famosa metgessa de l’escola de Salern, del segle XI. A banda dels apartats 
dedicats al maquillatge femení, que apareixien en uns altres textos de 
l’època, hi ha una exposició de l’anatomia femenina, de les diverses 
patologies i dels remeis que calia aplicar: malaties derivades del part, 
mètodes anticonceptius, etc., explicacions que feien la vida íntima de la 
dona —absolutament tabú en l’època— una mica més fàcil. Ara bé, tot i 
aquesta autoritat mèdica reconeguda en l’època, prompte fou criticada 
per l’altre sexe. Molts metges la titlaren d’alcavota i supersticiosa, perquè 
alguns dels remeis que proposava fregaven les pràctiques no mèdiques. 
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Així, per exemple, la pràctica anticonceptiva era llegat d’una medicina 
popular màgica, però poc eficaç, en paraules de Bertini (1991, 149): 

 
ya se trate de llevar sobre la carne desnuda un útero de cabra virgen, de colgarse 
al cuello o de tener en la boca una piedra especial llamada gagates, de albergar en 
el pecho los testículos de un macho de garduña envueltos en piel de ganso, o de 
insertar in loco unos granos de cebada. 

 
El segon text que mereix un tractament específic és l’Speculum al 

foder (datat en la segona meitat del segle XIV). L’originalitat d’aquest text 
rau, d’una part, en el fet que és l’únic supervivent d’un gènere del qual no 
n’han quedat rastres en cap altre vulgar europeu fins a la Itàlia del 
Renaixement, sobretot, pel que fa a l’última part. L’Speculum està dividit 
en dues parts, la primera (de 12 capítols) ofereix consells de tipus 
terapèutic, profilàctic i higiènic al voltant de l’acte sexual: remeis 
i receptes casolanes per a multiplicar i espessir l’esperma o estimular 
l’apetit sexual; ungüents que fan «arreçar e forcen lo membre» i, fins i tot, 
viandes i medicines «per créixer la verga», amb ingredients diversos que 
s’emmarquen en la teoria humoral: 

 
Medicina qui multiplica molt lo foder: prin sement d’espàrrecs e de satirions e 
gingebre, de cascun cinc dracmes; llavor d’alfanega, tres dracmes; sements de 
naps e de ràvens e d’oruga o d’ortigues, de cascun dues dracmes; castor, tres 
dracmes; diadragant, dues unces; e justa-ho tot e ho pasta, e prin-ne en dejú cinc 
dracmes (p. 71, lín. 569-574) 

 
En aquest punt, l’Speculum és una traducció del Liber minor de coi-

tu, tractat anònim d’andrologia elaborat a Salern vers el segle XII a partir 
del Liber de coitu de Constantí l’Africà, que se serveix de fonts àrabs 
desconegudes.  

Tanmateix, com indica Alberni (2007, 17), aquesta font no és sinó 
un dels punts de partida, ja que l’obreta conté molts capítols absents en 
els dos tractats llatins i ben originals, fitant el tractat eròtic, per als quals 
encara no s’ha sabut trobar cap model.146 Ens referim als tres capítols 
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146 Aquest tractat és especial precisament per aquesta part. Lola Badia (2007, 10) diu: 
«De fet, ara com ara, s’ha perdut el rastre de la font de la darrera part de l’Speculum. 
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finals que exposen el comportament sexual de la dona, perquè coneixent-
la l’home tindrà més plaer: 

 
cové que sàpia llus maneres e llurs costumes, e que les maneig e seguesca per ço 
que entene ella e açò que més la vença a la voluntat (p. 78, lín. 715-718) 

 
hi indica també els cànons de bellesa femenina: 

 
De la noblesa de les fembres e la bellesa, és que haja en la fembra cuatre coses 
molt negres, és a saber: los cabells, e les celles, e les pestanyes, e lo negre dels ulls. 
E quatre coses molt vermelles, és a saber: la color, e la llengua, e les ginyives, e los 
llambrots. [...] E quatre molt rodones, és a saber: lo cap, e el coll, e los braços, e 
les pernes. E quatre molt odorants, és a saber: la boca, les narils, les aixelles, e el 
cony (p. 84-85, lín. 856-869)  

 
i, finalment, descriu i valora una vintena de possibilitats del coit.  

 
Ítem, si l’home acaba tantost e la fembra tard, roman molt escarnida la fembra. 
E per ço, quan l’hom comença a foder, deu pensar en algunes coses e no pens en 
lo foder [...]. E si per aventura la fembra serà d’aquelles qui acaben tard, cové a 
l’home que jug ab ella, e pos-li la mà sobre el cony e estrenga-li, e freg-lo-li entrò 
que sia escalfada e encesa, que haja volentat de foder. E estia aparellada en qua-
tre peus, e pos-li un capçal dejús les mans, cor és bo per açò, e meta-li la verga en 
lo cony per detràs. (p. 89, lín. 964-975) 

 

I és en aquests tres últims capítols que observem un tractament de 
la dona molt més neutre: tot i que l’objectiu és que «el foder» vaja millor 
per a l’home, no es ridiculitza la dona en cap moment i, fins i tot, s’hi 
oferereix detalls interessantíssims de la vida sexual femenina: 

 
E sapiats que a les fembres que los ve lo talent molt tard, que no s’avenen ab elles 
los hòmens, e per aquesta raó ha-hi fembres d’aquestes que usen de godomassí147 
(p. 87, lín. 900-903) 
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Per això el text català és tan citat i ponderat [...], perquè és l’únic testimoni medieval del 
“maneig” de les dones per obtenir satisfacció en el coit, i això implica també el “maneig” 
recíproc, és a dir les posicions de l’aparellament». 
147 Consolador o fal·lus artificial fet amb cuir de Gadames. 
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A la fi, doncs, aquest tractat no és moralitzant: l’activitat que es 
descriu no sembla tenir cap fi més enllà del pur acompliment sexual en 
benefici del benestar i de la salut, cap voluntat teològica de transcendèn-
cia o d’autoconeixement (cf. ALBERNI: 2007, 16). 

 
2. L’ESPILL DE JAUME ROIG: MEDICINA I MORAL CONTRA LA DONA 
2.1 DOS ESPILLS DE LA REALITAT BEN DIFERENTS 

Com hem vist, doncs, fins ací, la sexualitat de l’home i de la dona 
en l’edat mitjana era vehiculada a través de dos tipus de bibliografia: els 
tractats de medicina, generals i específics, de diversa índole, com ara el 
Lilium medicinae de Bernat de Gordó; i els tractats morals, com les obres 
d’Eiximenis. Tots dos, ara bé, compartien una visió de la dona no gens 
positiva.  

El món de la creació literària en aquesta època va beure directa-
ment d’aquestes dues fonts. D’aquesta combinació de medicina i 
moralitat naix una literatura de to moral, en què es critica les dones i 
s’evidencien els defectes de la vida matrimonial, tot i que és l’única via per 
a salvar-se del pecat de la luxúria. Segons Carré (2006, 43), així ho fan, 
per exemple, el poema llatí Liber lamentationum Matheoluli o Les quinze 
joies du mariage. I és precisament ací on cal situar l’Espill de Jaume Roig: 
de segur que tant els tractats mèdics com els morals eren a la biblioteca 
del metge valencià. Això explica el doblet medicina-teologia que defineix 
l’obra de l’Espill. Com l’Speculum al foder, l’Espill és una recopilació 
sistemàtica de sabers, per als qui ignoren: es diu l’objectiu i s’enumeren 
les parts. 

 
Speculum al foder (p. 47, lín. 2-14) 

 
Espill (v. 222-239) 

 
Dix Albafumet que com sia cosa que 
los libres qui parlen en molt foder son 
molts atrobats, may yo viu d’ells ne-
gun compliment en aytal fet, ans los 
trobe desviats e escampats en manera 
que ere major lo dan que havian que 
lo profit. E jo quir parlar per açò en 
aquesta raó e complir e bé declarar 

 
Perquè tant nou  
tal ignorància,  
als qui ab ànsia  
e treballs vans, 
perills e dans, 
caça segueixen 
qual no coneixen, 
prendre s’arreen 
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per ço que entena tot hom qui el vulle 
guardar, e que es pusque[n] aprofitar 
d’ell també los físics e los cirurgians e 
moltes d’altres gents, e vull guardar 
que no haja llongues raons, mas que 
es pusquen aprofitar de la cura e de 
l’obra mellor. E fiu-ho per capítols, 
per ço que sia lleuger de trobar ço que 
cercaran en aquesta raó. 

quanta ne veen,  
són ells los presos;  
als poc entesos 
perquè s’hi miren, 
vegen on tiren 
en lo llur viure, 
los vull escriure 
est doctrinal  
memorial: 
haurà nom Spill. 

 
La diferència entre els dos espills és precisament el to doctrinal. 

L’Speculum necessita no més de 36 línies per a descriure què pretén; 
l’Espill usa 792 versos, perquè té un objectiu que va molt més enllà de la 
medicina i que l’acosta a Eiximenis: la doctrina (est doctrinal). Una 
doctrina ben clara: les dones són el mal i cal allunyar-s’hi. En aquest cas 
medicina i teologia s’uneixen en la creació d’una obra decididament 
misògina: 

 
De mon parlar 
tots, si em veureu, 
elegireu 
no mai amar, 
ans desamar 
mai inquirir, 
jamés caçar, 
menys abraçar, 
foc immortal, 
d’infern portal: 
dones damnades, 
envirinades 
d’aquell verí 
ab què ferí, 
ab llur antic 
primer amic, 
Eva de mort 
dins aquell hort 
on fon formada (Espill, v. 340-359) 
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2.2 L’AMOR HEREOS: ENTRE LA MALATIA I EL PECAT 
En el punt 1.2 hem explicat que en l’època que ens ocupa, l’amor 

passió o amor hereos era catalogat pels tractats de medicina com una 
malaltia: un desequilibri del sistema humoral provocat per la visió de 
l’estimada. L’Espill tracta l’amor hereos des d’un punt de vista moral, i és 
equiparat a la luxúria des del principi pel mateix Salamó en la lliçó del 
llibre tercer de l’Espill:  

 
tens hereos, 
bestial furia 
de gran luxuria; 
frenetiquea, 
ira, bravea 
(v. 11.992-11.996) 

 
Tanmateix, aquesta passió amorosa és explicada com una malaltia, 

tal com feien els tractats que hem descrit. I com a malaltia té un diagnòs-
tic clar, que ja explicaven aquests tractats: pell groga i agitació nerviosa o 
frenetiquea (v. 11.995). I té, així mateix, uns remeis que descrivia específi-
cament el Lilium medicinae de Bernat de Gordó i que, de segur, l’autor de 
l’Espill va tenir molt presents. Aquests remeis són vehiculats a través de 
consells per Salamó. Entre aquests hi ha la necessitat de denigrar l’objecte 
estimat, fins que deixe de ser adorable. Una manera de fer-ho és avisant 
els lectors de l’obra de la lletjor de l’estimada quan serà vella o estarà 
desmaquillada. En aquests casos, talment, és un animal: 

 
Si·t paren belles 
ab tals hufanes, 
ne te n’enguanes: 
lleva’ls les robes. 
Veges què y trobes. 
Llava’ls la cara 
ab aygua clara. 
Ffora tapins,  
mira què tins: 
hun vell monet  
o cerronet, 
tot cap i cames! 
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Donchs, no t’inflames 
per llurs pintures 
ni brodadures, 
ni·n faces déus 
com los jueus (v. 10.020-10.035) 

 
En general, per tot l’Espill, i no solament per boca de Salamó, hi ha 

escampades referències a la brutedad de la dona. Ací hi va un exemple, 
quan pren una donzella de València per muller, que roncava i s’orinava: 

 
Si s’adormia,  
tantost roncava. 
Molt m’enutjava  
cascuna nit. 
Sovint al llit 
se orinava 
he fressejava. 
D’alre pudia 
quan li venia 
son ordinari: 
sens pus pensar-hi,  
cames e cuixes,  
les calces fluixes, 
tot se n’omplia; 
drap si es metia, 
ab tal olor 
e tal color 
com Déu se sap, 
llançava el drap  
per los racons,  
davall caixons 
entre la palla. (v. 2.372-2.398) 

 
I, com ja explicaven els metges, tenia la menstruació (son ordinari), 

font de males olors i infeccions: la dona infectava amb la seua sang. Un 
bon argument, doncs, per a fer desaparéixer el mal d’hereos, com també 
es pot observar en aquests dos passatges: 

 
Perquè el coral 
llur amorós 
mal d’hereós 

 
Si són presents,  
tocants, veents,  
quan han llur magna,  
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si el posseeix, 
sovent guareix 
si el natural 
e menstrual 
li fan ben veure, 
jo et vull fer creure 
quant l’han horrible, 
fort avorrible 
extremament. (v. 8.564-8.577) 

l’home que es sagna,  
pus sang no n’ix o  
s’esmortix.  
Si tals s’aturen  
quan metges curen 
l’home nafrat,  
és tard curat 
o ben prest mort.  
Si van per l’hort,  
los arbres sequen (v. 9.681-9.693) 

 
I encara més: en la Lliçó de Salamó unir-se sexualment amb la dona 

en l’Espill ens porta a una úlcera de veixiga o l’aplopexia:  
 

Si et tens per dit 
ton foll delit 
ab jove, fresca 
muller, te cresca 
e llong temps dure,  
jo t’assegure 
d’estrangulada 
e d’ulcerada,  
molt prest —sens triga—  
certa veixiga; 
de gran ardor,  
dolor, coissor  
en l’orinar;  
de tremolar 
cap, peus e braços;  
ab cuitats passos, 
d’aplopexia 
o litargia 
ben tost morir. (v. 6.817-6.835) 

 
Els manuals mèdics galènics també donaven uns altres tipus de 

remeis que afectaven el cos: calia fer dieta escaient, banys d’aigua, dormir, 
etc. Com no podria ser d’una altra manera, en l’Espill, Salamó recomana 
el dejuni, no beure vi, ni carn grassa i usar el bany, i d’altres remeis que 
castigaven el cos, com ara la planxa de plom, les sagnies o els botons en 
aigua. L’objectiu final: viure cast.  
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Husa lo bany.  
Reb cascun any  
sagnies dues. 
Ffes sovint sues, 
enans del pas. 
Per viure cast,  
les disciplines  
e, com te dines,  
pa i aigua usa,  
fin vi refusa 
e beu vinagre.  
Lo menjar, magre  
sols per la vida,  
ab certa mida,  
ans poc que massa.  
Carna de res grassa,  
llet e los ous,  
potatges, brous (v. 10.106-10.118). 

 
 
 
Ta carn castigua 
com enemigua 
Porta·n lo llom  
plancha de plom;  
cércol bé stret  
de ferro fret  
en los ronyons.  
Mulla·ls botons  
en aygua freda.  
Axí·s refreda 
tal moviment (v. 10.135-10.145) 

 
En aquests remeis coincideix amb l’Speculum. Tanmateix, per a 

l’autor anònim del tractadet l’objectiu és recuperar les forces per poder fer 
l’acte sexual:  

 
E açò fassa quan li vendrà lo defalliment. Avé als hòmens flaquea en aquells 
qui novellament lleven de malautia, e als tísics, e aquells qui prenen gran sa-
bor en lo foder, així com enamorats, e aquells qui estan molt de foder. E en 
aquest[s] fa profit llavar ab aigua freda si lo temps e la complexió ho sofer. E 
aitambé, en aquells qui aflaqueixen despuis del foder deu-lo[s] cobrir e llei-
xar dormir poc, mengen viandes poques en quatitat e moltes en virtut, així 
com en vermells d’ous escalfats, e que sien blans, e el pa fresc de forment, e 
el suc qui ix de la cara en ast, e poc vi. Aprés, dormen molt, que ab açò torna 
a sa força e a son estament sovén. (p. 53, v. 125-136) 

 
2.3 AL VOLTANT DEL SEXE FEMENÍ: LA DONA COM A TRÒTULA 

SUPERSTICIOSA 
A banda de les referències a l’amor hereos, en l’Espill hi ha també 

unes altres qüestions relacionades amb el sexe femení, que també 
interessaven en l’època. Recordem, per exemple, la polèmica que hem 
apuntat en el punt 1.3 sobre la existència del plaer de la dona en el coit. 
Segons Peirats (2004, 88), Jaume Roig se situa clarament en la posició 
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que defensava Hipòcrates, Galé i Avicenna i, en aquest sentit, critica 
Averrois i la seua teoria sobre la possible fecundació d’una dona en l’aigua 
quan hi han quedat restes d’esperma masculí: 

 
Veu ab enguans 
ésser prenyada,  
huna, banyada, 
en comú bany.[...] 
Aben Roys, 
qui u descriví, 
algun matí 
ho somià! (v. 8.644-8.657) 

 
En l’obra hi ha també la referència de la necessitat de l’acte sexual 

com a remei terapèutic. Aquestes afirmacions semblen paradoxals, atés el 
caràcter moralitzant de l’obra; ara bé, si ens fixem en els tractats sexuals 
de l’època, com ara l’Speculum, ens adonarem que era un consell habitual. 
Sovint no fer l’amor provocava malalties, que calia evitar: 
 

Alscuns dixeren que no havia profit en lo foder en null temps. Los qui açò dixe-
ren, digueren gran mentida, e contra açò que vesen cascun dia; e d’açò dixeren los 
savis Hipocràs e Galièn en aquesta raó [...] que los hòmens jóvens qui han molta 
sperma, com tarden molt lo foder, apesuguen-los les cabesses e escalfen, e perden 
lo menjar; per consegüent, moren [...] E atressí avé a les fembres, que els tapen 
los canons ab molta esperma quan los tarda molt lo foder, e caen mortes fredes 
sense enteniment. E per aquesta malaltia no y és negun remey si no al foder (p. 
60, 282-312) 

 
Molt en consonància, com el mateix Speculum diu, amb les doctri-

nes hipocràtiques i galenes, així mateix, en l’Espill s’explica el coit-teràpia 
per a la dona, per a evitar malalties com els mals de mare o els mals de 
matriu, els esmortiments o l’aflicció histèrica (cf. PEIRATS: 2004, 87): 

E no t’oblide 
que el metge mana, 
per viure sana 
la jove plena,  
de llur colmena 
al temps la bresca 
ans massa cresca 
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cové li tallen! 
Si no, no hi fallen 
de mares mals 
paroxismals,  
precipitant 
e prefocant, 
mil passions 
de cor, torçons, 
esmortiments, 
retorciments 
espanventables, 
de gests mirables (v. 6.196-6.212) 

 
I hi ha encara una qüestió destaclable quant a la relació entre sexu-

alitat i medicina. En l’obra de Jaume Roig hi ha un atac constant contra 
la medicina practicada per les dones. En l’apartat 1.4 hem presentat la 
metgessa salernitana Tròtula com una autoritat de l’època en medicina 
femenina. Tanmateix, ja en aquell punt hem advertit que sovint se la va 
considerar lligada a la superstició i a les pràctiques medicinals poc 
ortodoxes. Com en alguns escrits de Tròtula, la dona de l’Espill usarà (cf. 
PEIRATS: 2004, 74) la ventosa (emplastre per a curar mals digestius), el 
tabalet o l’albaranet, un paper amb propietats curatives que se solia penjar 
del coll, o pedres precioses curatives:  

 
Cert, hun cantal 
ben escalfat, 
de vi ruxat, 
és fina cosa; 
saquet, ventosa, 
he tabalet, 
albaranet 
al coll lliguat; 
vime tallat. 
No y ha res tal! 
Metge no y cal (v. 8.164-8.174) 

porten safir 
per l’ull guarir; 
per baticor, 
perles, fin or  
de vint-i-tres 
quirats, poc més; 
per lo ventrell, 
coral vermell; 
la llet si els fall 
porten cristall, 
e per la còlica 
porten cresòlica (v. 8.345-8.356) 
 

En general, s’ataca el gènere femení per confiar en la medicina no 
científica, la que proporcionaven els alfaquins, per exemple. La consulta 
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que fa la dona a aquest pseudometge àrab de l’època (vol que el seu marit 
l’estime) acaba amb un càstig diví (morirà per un llamp):  

 
Pensà·l Raval 
o Moreria 
consell auria 
d’un serrahí, 
llur alfaquí, 
per son diner.  
Lo fetiller 
dix, si·l paguava 
he li portava 
ben amaguat 
lo Cors sagrat, 
cert ell faria  
que la volria 
bé son marit.[...] 
Per temps avant 
sabí la fi: 
com cert ferí 
la dona el llamp 
anant al camp (v. 3.520-3.812) 

 
2.4 EL REMEI FINAL: EL TRIOMF DE DÉU 

Aquest joc literari misògin, l’Espill de Jaume Roig, finalitza accep-
tant la doctrina que els moralistes de l’època, com Eiximenis o sant 
Vicent Ferrer, predicaven. Salamó aconsella en el llibre tercer de l’Espill 
que cal evitar les dones i, sobretot, el coit, una experiència del tot nociva i 
pecaminosa. Per això, proposa dues solucions. D’una banda, un mal 
menor, el matrimoni: 

 
Si tant te crema, 
torn·a ton tema, 
puys tant te plau. 
Com dix Sent Pau: 
més val casar 
que no cremar (v. 10.175-10.184) 
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Solament en el si del matrimoni, el coit és un acte no pecaminós, 
sempre que tinga com a finalitat la reproducció. Almenys, això és el que 
predicava explícitament el cristianisme, i veladament, resultat d’una 
època, la medicina, que tractava fonalmentalment la dona com a úter. 

De l’altra, un mal millor, l’abstinència, en forma de vida contem-
plativa o reflexiva: 

 
E l’alta serra  
de meditar 
volent muntar 
l’enteniment, 
pus clarament, 
si vols aprendre, 
poràs entendre 
lo que no veus, 
solament creus 
ab simple fe,  
pel que diré. 
E meditar 
e contemplar 
millor poràs 
quan oiràs 
les lliçons velles: 
hages orelles! (v. 10.254-10.270) 
 

 No debades, aquesta manera de vida és el pas previ per a arribar a 
Déu, el veritable metge: 

 
Al cel muntat, 
aparellat 
és per ori 
qui vol guarir, 
a perdonar,  
justificar 
lo pecador 
cridant «Senyor!». 
Si hi vols venir, 
pot-te guarir,  
si molt lo pregues 
e no el renegues 
d’ell despitant 
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e blasfemant 
com foll heretge. 
Ell és ric metge, 
aromatari 
e ungüentari, 
cirurgià. 
De quan ell fa 
mai ne pren res (v. 12.089-12.109) 

 
Com conclou encertadament Peirats (2004, 101): 

 
Al capdavall, la medicina per excel·lència resulta de l’harmonia entre dos tipus de 
medicina: la del cos i la de l’ànima. Aquesta dualitat conté un fons de moralitat 
al servei de persuadir el protagonista que la salvació eterna i la vida exemplar en 
la fe són les claus de la salut verdadera. 

 
3. LLUMS I OMBRES: EL TRIOMF DE L’HOME 

Com hem volgut mostrar al llarg d’aquest treball el tractament de 
la sexualitat en la baixa edat mitjana és un joc de llums i ombres.  

La llum prové de la revolució en la medicina de l’època de la mà de 
les universitats i dels escrits derivats dels sabers hipocràtics i galènics. En 
aquests escrits es tracta la sexualitat masculina i femenina a través de la 
teoria dels humors i les malalties derivades del desequilibri d’aquest 
sistema. Un exemple n’és l’amor hereos. Tanmateix, hem vist, en analitzar 
els diagnòstics i remeis que es proposen per a aquesta malaltia, que hi ha 
moltes ombres en la visió de la sexualitat femenina. En obres com ara el 
Lilium medicinae de Bernat de Gordó, la dona ix molt mal parada. En 
primer lloc, és un apèndix de l’home, solament analitzada com a engen-
dradora. En segon lloc, és un cúmul d’infeccions (recordem el tractament 
de la menstruació). Aquestes valoracions són el fruit de la societat 
patriarcal imperant des de l’antiguitat. 

Excepcionals, en relació amb aquesta visió, són el Tròtula i 
l’Speculum. El primer, perquè és un tractat ginecològic fet per una 
metgessa; el segon, perquè no entra en valoracions morals i solament 
explica com arribar amb més plaer a l’acte sexual. 

Com també hem indicat al llarg del treball, la visió de la inferioritat 
de la dona era també compartida per la religió cristiana i es vehicula a 
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través de tractats moralitzants, com El llibre de les dones, d’Eiximenis, que 
ens proporciona els defectes més substancials del gènere femení. 

Finalment, l’Espill és un producte literari que reprodueix fidelment 
aquest joc d’ombres: tant les que provenen de la medicina com les de la 
teologia. Hem esbrinat, a partir de l’anàlisi dels exemples, que Jaume 
Roig denigra el gènere femení com a causant de l’amor hereos (assimilat a 
la luxúria). La dona és per això mateix rebutjable: bruta, niu d’infeccions i 
metgessa supersticiosa. La solució que ens proposa aquest joc literari casa 
molt més amb els sermons de l’època: la dona solament és suportable 
dins del matrimoni, tot i que la millor solució és dedicar-se a la vida 
contemplativa.  

A tall de conclusió, el món que reflecteix l’Espill —visió mèdica i 
moral— és encara un món d’ombres per a la dona. I, de fet, la llum 
encara tardaria molts segles a arribar. 
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RESSENYA D’EL PARLAR DE LA MARINA DE VICENT BELTRAN I 

TERESA HERRERO (MACMA I IECMA, 2011, TRES VOLUMS; 288, 
256 I 160 PÀGINES) 

Jordi M. Antolí Martínez 
Universitat d’Alacant 

 
any 2005, arran de la publicació d'El parlar de la Marina 
Alta de Vicent Beltran, professor de la Universitat d'Ala-
cant, el també professor d'aquesta casa Carles Segura es 
felicitava en la ressenya que dedicà a l'estudi pel fet que el 

considerava «l'obra culminant de l'itinerari dialectològic» de Vicent 
Beltran. No era aquell estudi, ni probablement tampoc no ho siga aquest, 
la culminació de la trajectòria de Vicent Beltran, i no perquè no siga un 
producte excel·lent, sinó perquè l'afany de saber i l'estima per la llengua i 
per la terra de Vicent Beltran l'aboquen a una fecunda hiperactivitat 
investigadora. 

Sis anys després de la publicació d'El parlar de la Marina Alta, Vi-
cent Beltran, en coautoria amb Teresa Herrero, amplia l'estudi i inclou 
ara tots els pobles de la Marina (Alta i Baixa). El resultat són els tres 
volums que acaben d'eixir de la impremta: el primer és l’Estudi geolingüís-
tic dels parlars de la Marina Alta, que va seguit de l'Estudi geolingüístic dels 
parlars de la Marina Baixa, i finalment hi ha l'Atles lingüístic de la Marina 
(ALMAR). Els dos primers volums se centren a descriure amb detall la 
varietat lingüística de la Marina Alta i Baixa amb l'objectiu, no sols de 
recollir el ric bagatge lingüístic que encara hi perviu, sinó també de 
dibuixar la filiació subdialectal d'ambdues zones. El tercer volum, per la 
seua banda, és un microatles lingüístic de la zona estudiada.  

L’Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta, que signa Vi-
cent Beltran, comporta l'estudi fonètic, morfosintàctic i lèxic dels parlars 
septentrionals de la Marina. La combinació particular que s'hi fa de 
característiques lingüístiques presents en altres punts del valencià, 
juntament amb solucions lèxiques locals i d'altres en què es fa notar el pes 
de la història del territori —com la influència eivissenca a Xàbia, fruit del 
contacte marítim, o les romanalles de lèxic francès fruit de l'emigració a 
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Algèria—, singularitzen bastant el parlar de la Marina Alta. Però, en 
bona mesura, són les recialles mallorquines el tret més notable que el 
diferencia de la resta del valencià meridional no alacantí que l'envolta, fins 
al punt que Beltran parla d'un subdialecte que cobraria entitat com a 
mínim en una vintena de localitats —entre les quals s'ha de comptar 
Tàrbena i Bolulla, de la Marina Baixa—, mentre que la resta de les 
localitats marineres, amb els trets illencs diluïts, constituirien una zona 
de transició; a més, s'apunta com a novetat que també tenen trets 
mallorquinitzants unes altres localitats del Comtat com l'Orxa i, en 
menor mesura, Fageca, Famorca, Tollos, Benimassot i Balones. En 
definitiva, aquest primer volum del professor Vicent Beltran culmina les 
indagacions encetades per mossén Alcover en l'excursió filològica que el 
dugué a Pego, el Patró i Benissa, i ajuda a perfilar millor lingüísticament 
la comarca i, en especial, les recialles de la repoblació mallorquina del 
segle XVII, un estudi, doncs, que complementa des de l'àmbit de la 
lingüística sincrònica les dades que els historiadors darrerament aboquen 
sobre el fet. 

L'autèntica novetat és, però, el segon volum, l'Estudi geolingüístic 
dels parlars de la Marina Baixa, una comarca que, a diferència de la veïna, 
no disposava encara d'una visió de conjunt com la que ofereixen Vicent 
Beltran i Teresa Herrero, per bé que hi havia ja l'estudi El valencià de la 
Marina Baixa de Jordi Colomina (1991). L'anàlisi fonètica, morfosintàc-
tica i lèxica, juntament amb la cerca d'una possible empremta mallorqui-
na a la comarca, dibuixa un panorama en el qual l'autèntic parlar de la 
Marina Baixa es redueix a la Vila, Orxeta, Finestrat, Benidorm, l'Alfàs, la 
Nucia i Polop. Com passava a la Marina Alta, però, aquest parlar es 
caracteritza per la combinació particular d'un conjunt de trets que no 
són, però, exclusius de la zona, sinó que tenen presència a les comarques 
veïnes. Per contra, als marges de la comarca es fa present la influència 
dels parlars de l'entorn: la influència del sud, de l'alacantí se sent a Sella, 
Finestrat o sobretot Relleu. Bolulla i Tàrbena, per la seua banda, 
s'haurien d'adscriure geolingüísticament, segons els autors, al parlar de la 
Marina Alta, ja que el grau de mallorquinitat és més que notable. I 
finalment, pels ports muntanyencs de l'interior, Confrides i Tudons, 
arriba la influència del parlar de l'Alcoià i el Comtat, que es pot palpar a 
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l'Abdet i Confrides i, en menor mesura, a Sella i Relleu o, en general, a la 
vall de Guadalest. 

Finalment hi ha el tercer volum que ja hem esmentat adés: l'Atles 
lingüístic de la Marina (ALMAR), farcit amb 280 mapes a color que 
representen la distribució geogràfica, en cada un dels 65 pobles de la 
Marina —amb ajuntament o no—, d'un bon grapat de fenòmens 
fonètics, morfològics i lèxics. Especialment originals i enriquidors són, 
però, els mapes 272-276, que il·lustren la zonificació d'acord amb el grau 
de mallorquinitat en fonètica, morfologia i lèxic que s'introdueix en el 
primer volum, Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta, com 
també són de molt de profit els darrers mapes, en què apareixen dibuixa-
des algunes de les isoglosses més significatives que fan de frontera entre el 
parlar de la Marina i el de les comarques veïnes (l'Alacantí, l'Alcoià, el 
Comtat i la Safor), però també entre les dues comarques que la integren: 
la Marina Alta i Baixa. 

Al capdavall, només hem de lamentar que, desgraciadament, no hi 
haja estudis tan complets i aprofundits com el de Vicent Beltran i Teresa 
Herrero dels parlars de les comarques que fiten amb la Marina —llevat 
de l'Alacantí, ben estudiat per Jordi Colomina i Carles Segura—; 
l'acarament dels mapes de l'ALMAR i els d'un atles de l'Alcoià i el 
Comtat o de la Safor (potser hi posaran remei Rafel Jordà i Josep Giner, 
que preparen, respectivament, una tesi doctoral sobre el parlar del 
Comtat i sobre el de la Safor) seria molt profitós i il·lustraria la difumi-
nació de les isoglosses dels trets mallorquins cap a ponent i cap al nord, o 
il·lustraria, per exemple, que determinats trets lingüístics de la Vall de 
Guadalest o de la Vall de Gallinera tenen continuïtat a les comarques 
veïnes. 
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RESSENYA D’ETNOPOÈTICA I TERRITORI: UNITAT I DIVERSITAT, DE 

DARI ESCANDELL I M. JESÚS FRANCÉS (ED.) (ARXIU DE TRADICIONS 

DE L’ALGUER, DOLIANOVA, 2011, 152 PÀGINES) 
Maria Melià Maimó 

Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB) 
 

n aquesta última publicació, el Grup d’Estudis Etnopoètics de 
la Societat de Llengua i Literatura de l’IEC arreplega les 
intervencions de la seva VII Trobada, que es va fer a Eivissa, i 
que es marcà com a objectiu «aprofundir en l’estudi dels 

possibles vincles, lligams i nexes d’unió cultural, així com en les possibles 
genuïnitats, dins de la tradició popular dels territoris de cultura catala-
na», en paraules dels curadors Dari Escandell i M. Jesús Francés (p. 7). 
Amb aquesta idea vertebradora, els estudis —que es presenten sense cap 
ordre determinat i que es dediquen a diferents gèneres etnopoètics, tot i 
que hi ha una preferència pel narratiu—, solen lligar-se a un personatge o 
a un fenomen d’un territori concret que, en determinats casos, es 
relaciona amb pràctiques culturals d’altres indrets, siguin del nostre 
àmbit cultural, siguin de l’estranger. 

El volum s’enceta amb un treball de Iolanda Bonet titulat «Ani-
mals de foc i altres convidats: els personatges de les rondalles de Joan 
Castelló i Guasch» (p. 9-22), en el qual, després de reivindicar la figura 
de l’investigador i de repassar-ne la producció, ofereix un repertori dels 
éssers màgics presents a les rondalles recopilades pel folklorista eivissenc 
amb l’objectiu d’esbrinar quins són típicament pitiüsos i quins no, tot 
relacionant-los amb uns altres de diferents tradicions.  

Marià Torres també dedica el seu article a Castelló i Guasch («Jo-
an Castelló i Guasch i la reivindicació de la llengua catalana des d’El 
Pitiuso», p. 113-122). En aquesta ocasió, es dibuixa la trajectòria que 
Castelló va desenvolupar en l’almanac El Pitiuso (1945-1979), per 
destacar el seu paper com a ressenyador i crític de llibres relacionats amb 
temes de les illes pitiüses, com a impulsor i defensor de la llengua i la 
literatura catalanes o com a estudiós de l’onomàstica al seu territori. 
Igualment, se subratlla la figura de Castelló com a recol·lector de material 
cançonístic i rondallístic que divulgà a través de la revista i que, segons ell, 
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era un factor decisiu i lúdic per a l’aprenentatge de la cultura catalana i 
per a la normalització de la llengua. 

Encara trobam un altre estudi dedicat a l’àmbit pitiús. Es tracta de 
l’article de Caterina Valriu («Els reculls de rondalles de les Pitiüses: una 
panoràmica», p. 123-132), en el qual l’autora fa un repàs de la tipologia 
de relats de les recopilacions rondallístiques d’aquestes illes. Emprant el 
sistema ATU que permet d’organitzar els tipus de les rondalles de tot el 
món, Valriu classifica el material pitiús i ofereix diferents versions 
provinents d’altres indrets del domini lingüístic, sense deixar de conside-
rar aquells relats i elements més representatius i genuïns de les illes o 
aquells que no troben cabuda en el sistema de catalogació internacional. 
L’autora també dedica un apartat a les particularitats i a l’evolució dels 
reculls que li serveixen de font per al seu estudi, alhora que es proposa 
d’explicar la pervivència de determinades formes narratives populars i 
com alguns elements de la tradició oral es reformulen a través de la 
literatura infantil i juvenil. 

Joan Borja, en «Etnopoètica i territori: unitat i diversitat de la ron-
dallística catalana» (p. 23-36), també es val de la classificació tipològica 
ATU i de la base de dades del Rondcat per a analitzar l’homogeneïtat de 
l’imaginari popular dels territoris de parla catalana, i, alhora, observar 
com els elements d’aquesta tradició s’emparenten amb els d’altres 
cultures. En poques paraules, Borja ens ofereix un excel·lent estudi 
estadístic que il·lumina la qüestió i que dóna compte de la diversitat i de 
la distribució de l’imaginari català al nostre país. 

En aquest sentit, Mònica Sales («Quan l’oralitat fa territori: “Tra-
dicions comparades de Carinthia y Catalunya”, de Ramon Arabia i 
Solanas», p. 79-88) també duu a terme una autèntica tasca comparativa 
entre Catalunya i Caríntia (Àustria). En aquest cas, l’autora contraposa 
personatges, motius i altres elements dels sis relats que Arabia recollí i 
analitzà en La Renaixensa, el 1885, per examinar-ne les similituds i les 
disparitats. 

Per la seva banda, Emili Samper també pren com a objecte d’estudi 
diversos textos apareguts en la premsa («Rere la petja de Cels Gomis: 
obra folklòrica i territori», p. 89-98). En aquest cas, Samper se centra en 
els articles relacionats amb l’etnopoètica que Gomis publicà en diferents 
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revistes excursionistes: uns articles que, a banda d’oferir-nos una varietat 
de materials important (relats etiològics, proverbis, cançons, renoms, 
contarelles, etimologies populars, costums, jocs de paraules...), ens 
permeten de traçar l’itinerari geogràfic i cronològic que l’autor féu durant 
els anys en què treballà en l’empresa de ferrocarrils o en què fou soci 
delegat de diferents societats excursionistes. 

Agnès Toda, en «Miquel Ventura i Balanyà» (p. 99-112), també 
hagué de fer un buidatge de la Revista del Centro de Lectura, Lo Somatent 
i Pàtria Nova per a inventariar els textos que, a principi de segle XX, 
Ventura hi publicà. L’autora, tot i reconèixer que aquests documents 
quantitativament són poc rellevants, destaca la tasca de l’autor reusenc 
pel que té de recuperació de diferents materials (balades, corrandes, 
traduccions, recreacions literàries fonamentades en relats orals, etc.) i per 
la influència que aquests tingueren en la base de la seva producció 
literària. 

D’altra banda, Dari Escandell i Josefina Roma se centren en perso-
natges del llegendari valencià i català, respectivament. Tant en el cas de 
l’estudi d’Escandell («Bandolerisme a les Valls del Vinalopó: Jaume el 
Barbut», p. 37-46) com en el de Roma («El comte Arnau i el baró 
d’Espés. Una visió autòctona del territori davant la colonització dels 
grans monestirs», p. 73-78), s’estableixen punts de confluència i de 
divergència entre aquests herois i d’altres del nostre imaginari (Joan de 
Serrallonga i Bac de Roda, en el primer cas; sant Joan de Mata, els 
«simiots» de la Catalunya Nord o el senyor de Sellent, en el segon), 
sempre aportant textos que donen suport a les seves tesis i evidenciant els 
missatges ocults i les connotacions d’aquest tipus d’històries. 

Si la resta d’articles se centraven en els gèneres poètics i narratius, 
els tres treballs restants es dediquen a dos formats que normalment tenen 
poca cabuda en els estudis etnopoètics: el teatre i la dansa. Així, Mons-
terrat Palau («Els balls parlats a la Catalunya Nova. El cas concret de 
Torredembarra», p. 61-72), posa èmfasi en els balls parlats del teatre 
medieval i en la importància que aquests tingueren a la zona de Torre-
dembarra i a les comarques del sud de Catalunya. L’autora, que indaga en 
els orígens d’aquesta pràctica popular, així com en el desenvolupament i 
la caracterització, en descobreix el potencial i fa veure la necessitat 
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d’aprofundir en el seu estudi. 
De manera semblant, Anna Vila, en «Folklore, teatre i festa a Tar-

ragona» (p. 133-142), desmunta la creença que Tarragona, en el segle 
XIX i principis del XX, estava culturalment adormida, tot analitzant 
l’activitat teatral de la zona a través dels textos que aparegueren en la 
premsa local del moment. L’autora ens ofereix una evolució del gènere, 
que té en compte aspectes com els espais de representació, la funcionali-
tat, la classe, el gust, l’autoritat o el poder i la ideologia que vehiculaven 
els textos dramàtics per, finalment, denunciar la manca de bibliografia i 
d’estudis crítics sobre la matèria.  

Anna Francés i M. Jesús Francés («Dansa i cant al poble de Bocai-
rent», p. 47-60) també indaguen en un aspecte poc estudiat dins del 
camp del folklore valencià, com és el ball, partint del cas concret d’un 
poble de la Vall d’Albaida. Les investigadores, després de fer una 
distinció entre ball urbà i ball rural, centren el seu estudi en, d’una banda, 
el fandango, la jota, el copeo i, de l’altra, el ball de l’u, i ofereixen un tast 
final de textos que n’il·lustren els aspectes més teòrics. L’estudi, que 
evidencia el potencial d’aquest gènere, enceta una via de recerca d’aquesta 
parcel·la de la tradició tan poc explorada. 

En resum, creiem que la importància d’aquesta publicació rau en la 
triple perspectiva que ofereixen els seus articles, adreçats, sobretot, als 
especialistes però també assequibles per a un públic més o menys 
encuriosit per la cultura popular catalana. Perquè, d’una banda i tal com 
anunciàvem al principi, s’evidencia una dimensió local, present en aquells 
estudis centrats en un aspecte concret d’un territori determinat. Però, 
d’altra banda, també hi són presents una dimensió intranacional, que 
estableix enllaços i xarxes dins del patrimoni folklòric del nostre domini 
lingüístic, i una dimensió internacional, que relaciona elements culturals 
propis amb uns altres d’estrangers.  

Com hem vist, a través de les pàgines d’aquest recull, es traça un 
recorregut per la geografia de l’imaginari català i es dibuixen mapes de 
l’estat de la qüestió. Les reflexions comparatistes que hi apareixen no fan 
més que evidenciar que, per als elements de la tradició, no existeixen 
fronteres geogràfiques i que els límits entre la universalitat i la particulari-
tat moltes vegades són difusos. Per això, aquesta cartografia, que mostra 
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les possibilitats inesgotables dels gèneres que estudia i que convida a 
explorar nous camins del folklore, esdevé, igual que la resta de publica-
cions del col·lectiu, una aportació ben valuosa per al camp de l’etnopoèti-
ca catalana.  
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EL TEATRE CATALÀ DEL SEGLE XX I LA COL·LECCIÓ «ESSENCIAL» DE 

BROMERA. RESSENYA SOBRE EL DARRER VOLUM DE LA COL·LECCIÓ 

(2011), ESCRIT PER RAMON X. ROSSELLÓ 
Aina Monferrer Palmer 

Universitat Jaume I de Castelló 
 

quest llibre es planteja la periodització del teatre català del 
segle XX en tres etapes: de la fi del s. XIX al 1939, l’espai de 
la dictadura franquista i el període democràtic. En els tres 
períodes coincideixen alguns dels aspectes tractats: es 

comenten els models teatrals predominants i també la situació del teatre 
infantil i de titelles. L’anàlisi se centra en la situació principalment a 
Catalunya, però s’inclouen també el País Valencià i les Balears, sempre a 
partir de les tres capitals: Barcelona, València i Palma. Com la resta de 
volums d’aquesta col·lecció, la publicació té un propòsit de concisió i la 
voluntat d’arribar a un públic lector no especialitzat, o bé servir com a 
introducció a una determinada matèria —en aquest cas, la història recent 
del teatre a les terres de parla catalana. 

Rosselló se centra en la creació i la producció d’espectacles, en les 
companyies, els edificis i els organismes teatrals. Deixa de banda, però, 
aspectes relacionats amb la interpretació, la formació, l’edició i la crítica. 
D’altra banda, aquest volum catorzé de la sèrie completa una mena de 
panoràmica general de la literatura catalana del segle XX que s’iniciava en 
el volum sisé, La narrativa catalana del segle XX, escrit per Vicent Simbor, 
i continuava en el vuité, La poesia catalana del segle XX, de Ferran Carbó. 
Aquesta trilogia permet al lector no familiaritzat fer-se una composició 
general d’autors i d’obres bàsiques contemporànies en llengua catalana, a 
més de proporcionar una bibliografia extensa i variada sobre la qüestió 
que pot ser útil per a aquells lectors interessats a aprofundir en l’obra 
d’autors concrets. 

El primer període que hem esmentat inclou diverses estètiques: 
modernisme, noucentisme i avantguardes. A començaments del segle XX 
el teatre català s’allunyava dels models renovadors del teatre occidental 
contemporani. Era més aviat un teatre continuista del segle anterior, amb 
sainets, comèdies costumistes o drames històrics. Aleshores hi havia 
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l’influent dramaturg Àngel Guimerà que superà Frederic Soler i 
s’anticipà al modernisme. El 1913 la Diputació de Barcelona va crear 
l’Escola Catalana d’Art Dramàtic amb la direcció d’Adrià Gual, el qual 
encapçala la iniciativa del Teatre Íntim que enllaça amb el teatre europeu 
de l’època. El 1920 l’empresari Josep Canals va engegar un projecte de 
recuperació del teatre en llengua catalana al Romea amb el protagonisme 
d’autors diferents dels modernistes, com ara Carles Soldevila i Josep 
Maria de Sagarra. A València apareixen certes iniciatives renovadores 
com la de l’assaig avantguardista de Carles Salvador Amb el títul que 
vullgau (1929). 

L’entrada del franquisme implica la interrupció del procés de nor-
malització de la cultura catalana que s’havia iniciat amb el modernisme. 
Al llarg dels erms anys quaranta tornen de l’exili autors com Carles 
Soldevila, Josep Pous i Pagès i Joan Oliver. Fins al 1946 es manté la 
prohibició de representar en llengua catalana. A aquesta situació 
pessimista s’afig el creixent èxit del cinema, que substitueix el teatre com 
a espectacle popular de masses. Els cinquanta comporten una important 
renovació procedent d’iniciatives no professionals com ara l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona (1955-1963) i l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual. Aquesta nova fornada de professionals del teatre forjada en els anys 
cinquanta serà la protagonista del teatre professional de la Transició. La 
represa dels anys cinquanta, a més de retornar autors com ara Guimerà, 
Rusiñol o Iglésias n’ofereix de nous com Josep Maria Espinàs, Manuel de 
Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany, Joan Brossa i Josep Maria Benet i 
Jornet. 

Diverses iniciatives dels anys cinquanta i seixanta, com el teatre 
universitari o el teatre de cambra, deixen entreveure les influències 
estrangeres amb nous models, com és el teatre èpic de Bertolt Brecht o el 
teatre document de Peter Weiss. En aquesta conjuntura, l’any 1962 
Albert Boadella crea Els Joglars, companyia de mim, i així s’inicia a 
Catalunya el teatre amb un model no textual d’espectacle. El 1971 es crea 
la companyia de teatre i circ Els Comediants. L’arribada del període 
democràtic potencia la institucionalització del teatre. D’aquesta manera, 
el recolzament al teatre per part de les administracions públiques es 
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consolida i, a més de centres dramàtics i teatres públics, es creen fires de 
teatre i circuits teatrals. 

El 1976, Fabià Puigserver, amb el Teatre Lliure, opta pel repertori 
internacional clàssic i contemporani amb el consegüent salt qualitatiu de 
les produccions de base textual que aquesta iniciativa suposa. Amb la 
professionalització del teatre apareixen noves companyies com Dagoll 
Dagom (1974), La Fura dels Baus (1979), El Tricicle (1979), La Cubana 
(1980) o Xarxa Teatre (1983). El 1999 al teatre Romea Calixto Bieito, 
amb la companyia Grup Faus, inicia un cicle teatral de revisió dels 
clàssics (Shakespeare, Ibsen o Brecht) que combina transgressió, 
provocació, reflexió i entreteniment. 

Pel que fa a les propostes no textuals, observem una diversificació 
dels models. A finals dels vuitanta s’experimenta un retorn al teatre de 
text a partir d’autors en actiu com Rodolf Sirera o Benet i Jornet, i de 
nous autors com Sergi Belbel, Joan Casas, Narcís Comadira o Lluïsa 
Cunillé. Els anys noranta oferiran encara una nova fornada d’autors com 
Ignasi Garcia, David Plana, Gemma Rodríguez o els valencians Carles 
Alberola i Xavi Castillo. 

Finalment, l’autor reconeix la complexitat de sintetitzar la immen-
sa producció teatral dels darrers trenta anys, una comesa en la qual reïx 
malgrat la dificultat que la síntesi presentava. A més, Rosselló ens dóna 
una perspectiva rica i variada, ben fonamentada teòricament i atenta a un 
munt de fenòmens que van més enllà de l’estudi tradicional del teatre 
com a text i que encerta a donar compte del fet que el teatre català dels 
darrers anys s’ha vist influït pels corrents postmodernistes i pels múlti-
ples i polisèmics canvis i replantejaments que aquests impliquen.  

La col·lecció «Essencial» és fruit de la col·laboració de l’Institut In-
teruniversitari de Filologia Valenciana i l’editorial Bromera. A hores d’ara 
s’hi han publicat ja catorze volums. El perfil d’aquestes obres filològiques 
és divulgatiu i divers, ja que combina monogràfics de temàtica literària 
amb uns altres estrictament lingüístics. Els dos volums previs al de 
Rosselló són un clar exemple d’aquesta multidisciplinarietat: el volum 
dotzé, de Frederic Chaume i Cristina García de Toro, porta per títol 
Teories actuals de la traductologia (2010); i el volum tretzé, de Carme 
Barceló, Noms aràbics de lloc (2010). 



ÍTACA 

�310 

Així, Teories actuals de la traductologia exposa una visió global de la 
disciplina traductològica, on es defineixen els conceptes clau i s’apunten 
una sèrie de teories i d’enfocaments que formen part de l’eclosió teòrica 
que ha comportat el ràpid desenvolupament de la traducció i de les seues 
teories. Alhora, s’hi esbossen algunes de les vies per les quals transcorren 
les investigacions traductològiques actuals i s’hi proposa un llistat biblio-
gràfic imprescindible per a qualsevol estudiós de la disciplina. 

Noms aràbics de lloc és el penúltim volum d’«Essencial», en què la 
filòloga especialista en àrab Carme Barceló fa una tasca exhaustiva de 
revisió taxonòmica dels topònims aràbics vius en català, tant del País 
Valencià com d’altres zones peninsulars. Parteix dels trets morfològics, 
sintàctics i fonètics de les variants andalusines, tot tenint en compte el 
seu contacte amb substrats, adstrats i superstrats lingüístics. Es tracta del 
rastreig i de la deducció de la procedència i el significat dels topònims 
àrabs que encara es mantenen. 

Podem dir que el llibre de Ramón X. Rosselló s’insereix, així, en 
aquest programa, no sempre suficientment valorat en els àmbits acadè-
mics, que aposta per posar els temes més diversos de la filologia catalana 
a l’abast del públic universitari no especialitzat, en una mena d’esforç de 
divulgació que no deixa d’incorporar aportacions de recerca rigoroses. 
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LA MUSA FETA CARN. RESSENYA D’ULTIMA MUSA. PERCORSI DELLA 

MODERNITÀ TRA NEOCLASSICITÀ E NEOBAROCCO, DE NICOLA 

PALLADINO (BONANNO EDITORE, ACIREALE–ROMA, 2009) 
Faust Ripoll Domènech 
Universitat d’Alacant 

 
odríem pensar que la creació artística, la poiesis, depén no tant 
de l’habilitat (tekhné) de l’artista com de la força del lligam que 
aquest estableix amb la divinitat per tal que l’obra li siga 
transmesa. Així, si férem cas del primer vers de l’obra que 

inaugura la tradició literària occidental, que s’inicia amb una invocació a 
la musa («Canta, dea, la ira funesta del Pelida Aquil·leu»), quedaríem 
convençuts que el poeta és un simple intèrpret a través del qual ens arriba 
el poema, a pesar que difícilment se’ns passaran per alt els recursos 
tècnics que l’aede ha posat en marxa per construir la seua obra. En el 
corrent ideològic que vincula la creació (i també l’adquisició del coneixe-
ment o de la veritat), al fet que siguem capaços d’enllaçar amb la divinitat 
per a poder-hi poar, la musa desenvolupa aquest paper de mèdium, de 
mitjancera que fa possible aquest trànsit entre el món de sota, terrenal, i 
el món de dalt, divinal; entre el microcosmos i el macrocosmos. 

Nicola Palladino, professor de Llengua Espanyola en la Seconda 
Università degli studi di Napoli, fa un recorregut en Ultima Musa sobre 
el paper i la funció que té la dea-dona per als creadors des de l’antiguitat 
fins a l’època moderna, tot centrant-se especialment en el surrealisme i en 
la seua musa emblemàtica, Gala, a la qual dedica la segona part del llibre. 
A tal efecte, trobem que aquest estudi està dividit en dues parts: Cose 
d’Arte e di Muse, la primera; i La Musa conviviale: Gala, la segona. Al 
capdavall, el que pretén Palladino és esbrinar si en la modernitat la musa 
és un simple instrument d’inspiració de l’artista o ha arribat a assolir 
l’estatus de cocreadora; és a dir, si ha passat de ser objecte a subjecte. 

En la primera part del llibre, per tant, Palladino analitza l’evolució 
que ha sofert la musa des dels temps antics fins a l’actualitat, i ens 
n’assenyala tres moments. En una primera etapa, la musa es troba per 
damunt de l’artista i desenvolupa aquesta funció de mèdium, de porta a la 
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divinitat que ja hem assenyalat. En una segona etapa, que correspondria 
al final de l’edat mitjana i el Renaixement, la musa ja no està fora del 
creador, no està per damunt d’ell, sinó que forma part de l’obra de 
l’artista, n’està dins, com ho testimonien la Beatriu de Dant, la Laura de 
Petrarca o la Dulcinea del Quixot, que encara que siga in absentia, 
compleixen amb la funció de font d’inspiració de l’artista. I en una tercera 
etapa, la musa no sols serà font d’inspiració, sinó que per trobar-se al 
costat o darrere (dietro) del creador, esdevindrà també inspiradora de 
l’obra d’art, com ho testimonien —segons Palladino— el cas de Gala, 
Frida Khalo, Sabina Spielrein i Alice Print-Kiki de Montparnasse. 
Veiem, per tant, que durant aquest recorregut la musa s’ha humanitzat, 
ja que ha perdut el seu caràcter diví i s’ha fet corpòria, ha passat a physis, 
com diu el mateix Palladino. A més, durant aquest recorregut s’ha anat 
empeltant o contaminat d’altres arquetips femenins que li han donat 
aquest caràcter humà, com ara l’hetaira i la cortesana. Aquesta evolució 
del paper i de la funció de les Muses va paral·lela a l’evolució del rol de 
l’artista en la societat, aspecte aquest que Palladino esmenta però que no 
analitza.  

Per a l’estudi de la musa moderna Palladino se centra, en la segona 
part del llibre, en el tractament que rep la dona, com a musa, per part 
dels surrealistes Man Ray, De Chirico, Max Ernst, Paul Éluard i 
Salvador Dalí. També analitza el paper d’aquestes dones-muses en 
diverses manifestacions artístiques del noucents: pel·lícules, moda, 
literatura, pintura i escultura. Per a Palladino Gala esdevé l’exemple, el 
paradigma de la musa moderna, ja que «condensa in sé i tratti 
caratteristici della donna surrealista: discrezione e irruenza, potenza 
sessuale e fascino animale, ma anche genio e independenza pragmatica. 
Caratteristiche queste che, ripeto, formano il canone della nuova Musa. 
Una musa che è centro e periferia dell’ispirazione» (p. 127). 

Muller de Paul Éluard, vincle entre aquest i la resta dels surrealis-
tes (especialment amb Max Ernst, amb el qual s’insinua una inclinació 
homosexual), esposada després amb Dalí, Gala és per a Palladino «la 
nova vestal del Col·legi surrealista» (p. 108); un col·legi, però, que té una 
relació conflictiva amb les dones de carn i os assimilades al moviment. 
Per això Gala és la musa silenciosa, àgrafa; la musa compartida (convivia-
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le), la musa que inspira, i en aquest sentit Palladino afirma que el paper 
de Gala en el grup de Max Ernst és semblant al de Diòtima en el Banquet 
de Plató: la dona que coneix el misteri insondable i el revela a través 
d’altres.  

La Gala daliniana, però, anirà un pas més enllà, ja que no solament 
guiarà, influirà, inspirarà (aportarà l’enthousiasmós de la seua força i del 
seu amor) i determinarà la forma de crear de Dalí, sinó que es confondrà 
amb ell en una mònada Gala-Dalí. Gala dona, creadora, múltiple i 
polisèmica; musa que no sols és paraula sinó també llenguatge; musa no 
sols inspiradora sinó directora i, sobretot, com a femella, nodridora de 
l’obra de l’artista; musa que ha passat d’objecte a subjecte de l’obra artística. 
Per a Palladino, doncs, Gala representa l’última fase de l’evolució de la 
musa i esdevé, així, l’arquetip de la musa en la modernitat. 

És una llàstima, però, que l’autor d’Ultima Musa no haja acompa-
nyat la rica anàlisi del recorregut de la musa amb els canvis socials que 
s’han anat succeint i que han modificat tant el paper de l’artista com el rol 
de la dona en la societat i, de retop, en l’art. En aquest sentit, potser ens 
hauríem de preguntar per què són justament els surrealistes, —i no uns 
altres moviments artístics de la modernitat—, els qui encara recuperen la 
figura de la musa, justament en un segle que ha presenciat la lluita per 
l’alliberament de la dona, que deixa de ser, en termes artístics, exclusiva-
ment objecte de reverència i de consum per a convertir-se en un veritable 
subjecte creador. Això podria ser un indici més del caràcter aristocràtic, 
epigonal i un xic misògin dels surrealistes. De fet, sembla que en la 
modernitat la figura de la musa mor pràcticament amb els surrealistes, 
llevat d’algun cas de ressorgiment puntual, com ara en les recreacions pop 
art warholianes de les seues muses icones. Seria interessant, d’altra banda, 
analitzar si en el segle XXI tenen encara cap paper per desenvolupar les 
filles de Zeus i de la Memòria. 



 

�
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RESUMS 
 

Coordenades espaciotemporals en les rondalles d’Enric Valor  
JAUME ALBERO POVEDA 

En aquest treball s’analitza el tractament del temps i l’espai en les 
rondalles d’Enric Valor des de la perspectiva del mode de vida tradicional 
que reflecteixen les diferents històries. El temps en els relats trasllueix el 
caràcter cíclic de la concepció cristiana del temps. Alguns personatges 
tracten de fugir del rigor del temps cronològic. Per això, de vegades els 
herois anhelen fer extensibles les etapes de la seua vida, deturar-les; o bé 
ingressen en dimensions temporals on passat i present es comuniquen. 
L’espai en les rondalles és intensament connotat. En aquest sentit 
s’aparta d’aquells que ha creat la modernitat (sales d’espera, punts de 
trobada, instal·lacions públiques, etc.) i que alguns autors han anomenat 
no-llocs. Estudiem la manera com els personatges viuen en comunió amb 
la terra, com el clima determina el seu esdevenir vital, la forma com la 
natura aglutina motius narratius, i la voluntat del nostre autor de 
reproduir espais viscuts creant una geofantasia pròpia. 
Paraules clau: Enric Valor, rondalles, etnopoètica, temps, espai, geofan-
tasia 
 

Space-time coordinates in the rondalles (folk tales) by Enric Valor 
JAUME ALBERO POVEDA 

In this paper we analyse Enric Valor’s way of dealing with space and time 
from the perspective of the traditional way of life reflected in the different 
stories. Time is presented in the tales through the Christian concept of cyclical 
time. Some characters try to flee from the rigors of time. Thus, the heroes wish 
sometimes to enlarge some periods of their lifes, stop them; or enter a time 
dimension where past and present are connected. Space has many connotati-
ons in the rondalles. In this sense, it is quite far from those spaces created in 
modern life (waiting rooms, meeting points, public facilities, etc.), called non-
places by some authors. We study the character’s lives in comunion with 
earth, how weather determines the course of their lifes, the numerous narrative 



ÍTACA 

�316 

motifs that can be found in nature, and the author’s aim to reproduce lived 
spaces, creating an own geophantasy. 
Keywords: Enric Valor, rondalles (folk tales), ethnopoetics, time, space, geo-
phantasy 
 
 

Enric Valor i la literaturització d’Aitana 
ENRIC BALAGUER PASCUAL 

La coneixença del paisatge (mot que conté el terme país) que tenia Enric 
Valor donà pas a una sensibilitat que va anar desenvolupant com a 
propietari de terres, com a caçador, com a lingüista, com a lector i com a 
escriptor. Seguint un procés de literatització de muntanyes (Canigó, 
Montseny, etc.), Valor pren la serra Aitana com a espai central de dues 
novel·les: L’ambició d’Aleix i La idea de l’emigrant. En les dues obres és 
vertaderament protagonista la serra —un actant—, definida en termes 
grandiloqüents (colossalisme, grandiositat) i atributs paradisíacs. En la 
tria d’Aitana com a espai simbòlic, potser hem de tenir present que el 
massís muntanyós havia cridat l’atenció, al llarg del temps, de les elits 
alacantines, especialment durant la primera meitat de segle, quan músics 
(com Óscar Esplà, autor d’una Simfonia Aitana), pintors, escriptors o 
arquitectes (com Juan Vidal), hi acudeixen i fan les seues cases d’estiueig. 
Un punt de referència és, sens dubte, l’obra de Gabriel Miró: tant Las 
cerezas del cementerio com Años y leguas. La traducció d’Enric Valor al 
català, el 1967, d’aquesta última novel·la n’és la prova evident, d’un 
interés gens circumstancial. Una afinitat és la «fam de paisatge» del 
protagonista de L’ambició d’Aleix, molt pròxima a la de Sigüenza, d’Años 
y leguas. 
Paraules clau: Enric Valor, Aitana, literatura i paisatge, Gabriel Miró, 
L’ambició d’Aleix, La idea de l’emigrant, Sigüenza, Años y leguas 
 

Enric Valor and his literary representation of Aitana 
ENRIC BALAGUER PASCUAL 

Enric Valor’s knowledge of the landscape (word containing the term land) 
originated in him a sensibility that kept growing due to his position as land 
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owner, hunter, linguist, reader and writer. Following the series of literary 
representations of mountains (Canigó, Montseny, etc.), Valor choses the 
mountain Aitana as central space of two of his novels: L’ambició d’Aleix and 
La idea de l’emigrant. In these two literary works, the mountain —as an 
actant— is the main character and is defined with grandiloquent terms 
(colossalism, grandiosity) and paradisiacal attributes. The choice of Aitana as 
symbolic space may have been influenced by the fact that the mountain had 
already attracted the attention of the elites of Alicante, specially during the 
first half of the 20. century, when musicians (such as Óscar Esplà, who 
composed an Aitana Symphony), painters, writers and architects (such as 
Juan Vidal) used to visit it and built their summer houses on it. A point of 
reference is, without doubt, Gabriel Miró’s work: Las cerezas del cementerio 
as well as Años y leguas. Enric Valor translated this second novel into 
Catalan in 1967, showing this way his non-circumstancial interest on it. A 
point of coincidence between the two novels is the «hunger for landscape» 
shown by the main character in L’ambició d’Aleix, as well as by Sigüenza, 
the main character in Años y leguas. 
Keywords: Enric Valor, Aitana, literature and landscape, Gabriel Miró, 
L’ambició d’Aleix, La idea de l’emigrant, Sigüenza, Años y leguas 
 
 

Enric Valor, el valor de les paraules. 
Escriptor de l’Any 2010 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH 
La Universitat d’Alacant va reconéixer públicament la figura i l’obra 
d’Enric Valor a través d’un magnífic Simposi celebrat a l’Aula Magna de 
la Facultat de Filosofia i Lletres entre els dies 4 i 6 de novembre de 2011. 
Aquest article s’insereix en el marc de l’homenatge que institucions i 
entitats han tributat a l’escriptor de Castalla duant l’any en què els 
valencians han celebrat el centenari del naixement d’Enric Valor. En 
aquest sentit, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a institució de la 
Generalitat, ha expressat públicament l’admiració i el respecte a tot un 
homenot de les lletres valencianes designant-lo Escriptor de l’Any 2010, 
en reconeixement a la valuosa aportació de l’escriptor i lingüista a la 



ÍTACA 

�318 

recuperació de la llengua i la cultura des del triple vessant de rondallista, 
novel·lista i lingüista. I ho ha fet duent a terme projectes i iniciatives 
institucionals pròpies, com ara l’exposició Enric Valor, el valor de les 
paraules, o les publicacions editades en homenatge al castallut més 
universal; i també col·laborant amb unes altres institucions i entitats a fi 
de contribuir a la difusió del llegat d’Enric Valor. 
Paraules clau: Enric Valor, centenari, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, rondallística, exposició 
 

Enric Valor, the worth of words. 
Writer of the Year – 2010 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH 
The University of Alicante paid tribute to the figure and work of Enric Valor 
organizing a magnificent Symposium, which took place in the Aula Magna of 
the Arts and Humanities School between the 4 th and the 6 th of November 
of 2011. 
This article is part of the homage rendered by institutions and organizations 
to Enric Valor, the writer from Castalla, for the centenary of his birthday, 
which has been celebrated for a whole year by the Valencian folk. In this 
sense, the Acadèmia Valenciana de la Llengua, as an institution belonging to 
the Valencian Government, has publicly expressed its admiration and respect 
for the great man of Valencian letters, naming him Writer of the Year 2010, 
in recognition of his great contribution to the recovery of the Catalan language 
and culture in his three facets as a rondallista (folk tale writer), novel author 
and linguist. This institution has shown his admiration organizing projects 
and institutional actions, such as the exhibition Enric Valor, el valor de les 
paraules (Enric Valor, the worth of words), or the books published in homage 
to the most universal man from Castalla; it has also cooperated with other 
institutions and organizations to contribute to the dissemination of Enric 
Valor’s heritage. 
Keywords: Enric Valor, centenary, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
rondalles (folk tales), exhibition 
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Enric Valor, estudi i compromís per la llengua 
JOSEP DANIEL CLIMENT MARTÍNEZ 

Enric Valor i Vives ha estat una de les personalitats valencianes més 
significatives en l’estudi i la difusió del valencià al llarg del segle XX, tant 
pel seu compromís amb l’ensenyament de l’idioma i el seu activisme 
cultural, abans de la Guerra Civil i durant el franquisme, com per la 
publicació de nombroses obres gramaticals i literàries. L’objectiu 
d’aquestes pàgines és oferir una panoràmica el més completa possible 
d’Enric Valor des d’aquestes dues vessants: per una part, com a persona 
compromesa amb el seu poble i, per una altra, com a estudiós de la 
llengua, perquè la seua tasca literària i lingüística només es podrà 
entendre a partir de la seua concepció nacional, on la llengua ocupa un 
paper determinant. A més a més, amb l’anàlisi de les seues actuacions a 
favor de la llengua i el país s’hi mostren la convicció i la fortalesa dels seus 
ideals, la tenacitat esmerçada en la seua defensa i la constància de les 
actuacions en les situacions més adverses.  
Paraules clau: Estudi i difusió de la llengua, Normes de Castelló, El Tio 
Cuc, cursos de llengua, Jornada, elaboració d’un model de llengua literària 
 

Enric Valor, study of and commitment to the language 
JOSEP DANIEL CLIMENT MARTÍNEZ 

Enric Valor i Vives has been one of the most important Valencian personali-
ties regarding the study and dissemination of the Catalanan language in the 
20 th century, for his commitment to the teaching of the language and his 
cultural activism, before the Spanish Civil War and during the Franco 
dictatorship, as well as for the publication of numerous grammatical and 
literary works. The aim of this paper is to offer an overview, as complete as 
possible, of these two facets of Enric Valor: on one hand, as person committed 
to his folk and, on the other, as researcher of the Catalan language, because his 
literary and linguistic tasc can only be understood in connection to his concept 
of nation, where the language plays a main role. The strength and depth of his 
ideals are shown by the analysis of his actions in favour of the Catalan 
language and the country; his devoted perseverance by his defense and 
constancy of his actions regardless of the adverse situations. 
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Keywords: Study and dissemination of the Catalan language, Orthographic 
Norms of Castelló, El Tio Cuc, Catalan language courses, Jornada, 
constructing a model of Valencian literary language 
 
 

La música en les Rondalles valencianes d’Enric Valor 
ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 

Les referències a la música que trobem dins del corpus de les Rondalles 
valencianes d’Enric Valor, amb la corresponent classificació i estudi, són 
l’objectiu central d’aquest treball. Al llarg del més d’un miler de pàgines 
que l’escriptor de Castalla va publicar amb relats tradicionals, personatges 
fantàstics o històries quotidianes, trobem referències musicals directes de 
variada naturalesa, i un munt notable de materials susceptibles de poder 
ser entonats o declamats. No obstant això, són les cançons —en sentit 
estricte— i les referències musicals directes les que centren aquest treball. 
Tot i que es tracta d’un aspecte menor dins l’estudi de l’obra narrativa 
valoriana, l’aproximació a la presència musical dins les Rondalles valencia-
nes aporta dades valuoses (i fins ara no massa ateses) que incideixen en 
aspectes i conclusions d’unes altres disciplines. 
Paraules clau: cançó, rondalla, Enric Valor, música tradicional, dolçaina, 
banda, Tibi, Castalla  

 
Music in the Rondalles valencianes by Enric Valor 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 
In this article we focus on the references to music, their classification and 
study, found in the corpus consisting of the Rondalles valencianes by Enric 
Valor. In the more than thousand pages published by the author from 
Castalla, including traditional tales, fantastic characters or daily stories, we 
found different direct music references, as well as a lot of remarkable materials 
which can be sung or recited. Nevertheless, we will focus on the songs —in the 
strict sense— and on the direct music references. Despite being a minor aspect 
within the study on Valor’s narrative work, this approach to the music 
presence in the Rondalles valencianes provides valuable (until now disregar-
ded) data that affect aspects and conclusions from other disciplines. 
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Keywords: song, rondalla (folk tale), Enric Valor, traditional music, shawn, 
band, Tibi, Castalla  
 
 

Una biografia pendent 
VÍCTOR GÓMEZ LABRADO 

A partir de les dades disponibles sobre la biografia d’Enric Valor, l’autor 
en dóna una visió de conjunt, repassant la trajectòria vital, cívica i cultural 
de l’escriptor, des de la fi de la infantesa fins a la postguerra, posant 
sobretot l’accent en les experiències per ell viscudes a Elda i Alacant, 
posant l’accent en la formació i en els estímuls que van condicionar o fer 
possible la personalitat del personatge biografiat, o més ben dit: encara a 
biografiar, perquè l’autor reclama això: que s’escriga una biografia, tan 
completa i documentada com es puga fer, d’Enric Valor. Partint de la 
constatació que la informació disponible és, ara mateix, interessant i 
valuosa però insuficient, l’autor es limita a remarcar alguns fets biogràfics 
i proposar-ne algunes explicacions que ens permeten entendre l’home i la 
seua obra, tant intel·lectual com cívica. 
Paraules clau: Enric Valor, biografia, Alacant, Elda, Castalla, El Tio Cuc, 
Josep Coloma i Pellicer, Llorenç Carbonell, Llibreria Gutenberg 
d’Alacant, Rambla de Catalunya (Méndez Núñez) d’Alacant, plaça de 
Catalunya (de los Luceros) d’Alacant, Radio Alicante, Setmana Cultural 
Valenciana 
 

A pending biography  
VÍCTOR GÓMEZ LABRADO 

Basing on available data, the author give us an overview of Enric Valor’s life, 
describing his life, civic and cultural trajectory, from the end of his childhood 
until the Spanish Post-war period. He focuses on the experiences Enric Valor 
lived in Elda and Alicante, highlighting his education and the events that 
shaped and made possible the personality of the biographied person (i.e. 
Valor), actually, of the person to be biographied. Because the paper’s author 
demands exactly that, that a biography of Valor, as complete and documented 
as possible, should be written. Arguing that the current available information 
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is interesting and valuable, but insufficient, the author just remarks some 
biographical facts and suggests some explanations that allow us to understand 
the man and his work, the intellectual as well as the civic one. 
Keywords: Enric Valor, biography, Alacant, Elda, Castalla, El Tio Cuc, 
Josep Coloma i Pellicer, Llorenç Carbonell, Bookstore Gutenberg in Alacant, 
Rambla de Catalunya (Méndez Núñez) in Alacant, plaça de Catalunya (de 
los Luceros) in Alacant, Radio Alicante, Setmana Cultural Valenciana 
 
 

Sobre el model de llengua d’Enric Valor 
JOSEP MARTINES PERES 

Estudi de l’evolució semàntica de enze, enza i de les unitats fraseològiques 
en què participa, des de les primeres atestacions escrites fins als usos 
contemporanis en català. S’hi té en compte l’evolució dels altres derivats 
romànics del llatí �NDEX, -�C�S. S’hi aplica una anàlisi d’orientació 
cognitiva i es fonamenta l’estudi en l’aprofitament de corpora textuals 
(antics i contemporanis), dins dels quals hi ha l’obra literària i gramatical 
d’Enric Valor. 
Paraules clau: semàntica diacrònica cognitiva, lingüística de corpus, lèxic 
i fraseologia d’Enric Valor 
 

 About the model of language of Enric Valor 
JOSEP MARTINES PERES 

Study of the semantic evolution of the words enze, enza as well as of the 
phraseological units including them, from first written records to Catalan 
contemporary usage, taking into account the evolution of other Romance 
derivatives of Latin �NDEX, -�C�S. This analysis is carried out from a cognitive 
point of view, and the basis of this study is the exploitation of textual corpora 
(ancient and contemporary) where we can set Enric Valor’s literary and 
grammatical work.  
Keywords: Cognitive diachronic semantics, corpus linguistics, Enric Valor’s 
vocabulary and phraseology.  
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L’ambició d’Aleix i la censura: història de l’expedient 3322-59 
ÒSCAR PÉREZ SILVESTRE 

L’ambició d’Aleix (1960) és la primera novel·la publicada per Enric Valor. 
Fins ara, hom havia atribuït el retard a l’acció de la censura, però la 
revisió de diverses fonts escrites permet inferir unes conclusions ben 
diferents. L’autor d’aquest treball demostra, amb l’expedient de censura a 
la mà, amb la correspondència i amb l’anàlisi de les circumstàncies vitals 
de Valor i de les possibilitats editorials d’aquell moment, que aquesta 
novel·la va reposar sine die als calaixos de Vives Mora, fins que el gerent 
es decidí a iniciar-ne l’expedient el 1959 a Madrid. 
A més de fixar el calendari del periple de producció, censura i publicació, 
i d’identificar les persones implicades, aquesta investigació analitza el 
passatge final del mecanoscrit censurat i compara la versió inicial 
completa —desconeguda fins ara— amb la primera edició de 1960, en la 
qual es mantingueren totes les traces que anunciaven l’adulteri final, 
prohibit com sabem. Els canvis estilístics que hom hi pot detectar són 
una mostra de l’obsessió perenne d’Enric Valor per la cura i la depuració 
dels seus textos. 
Paraules clau: Enric Valor, L’ambició d’Aleix, censura, adulteri, Successor 
de Vives Mora, novel·la de postguerra, narrativa valenciana 
 
L’ambició d’Aleix and the Spanish censorship system: the story of the file 

3322-59 
ÒSCAR PÉREZ SILVESTRE 

L’ambició d’Aleix (1960) is the first novel published by Enric Valor. Until 
now, the delay in its publishing has been attributed to the action of censorship, 
but the revision of some written sources allow us to draw quite different 
conclusions. The author of this paper shows —with the censorship file in his 
hand, on the basis of Valor’s correspondence and the analysis of his life 
circumstances and the publishing possibilities of the time— that this novel was 
kept sine die in Vives Mora’s drawer, until the director decided to fill the 
required file in 1959 in Madrid. 
This research work in addition to determining the writing, censorship and 
publication process and identifying the involved people, analyses the last 
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fragment of the censored manuscript and compares its first, until now 
unknown, complete original version to its first edition from 1960. In this 
version, all traces presaging the final adultery —that, as we know, was censo-
red in the end— are maintained. The detected stylistic changes are evidence 
of Enric Valor’s constant obsession with accuracy and correctness in his texts.  
Keywords: Enric Valor, L’ambició d’Aleix, censorship, adultery, Vives 
Mora’s successor, Post-War novel, Valencian narrative literature. 
 
 
Dues rondalles també valencianes: «El soldat de la motxilla» i «El teuladí i el 

rabiblanc» 
VICENT VIDAL LLORET 

Aquest article és el resultat de l’estudi que es féu a partir d’una arreplega 
de rondalles a la Vila Joiosa (Marina Baixa, País Valencià). Es tracta de 
la transcripció fonètica i del breu estudi fet a partir de dues rondalles que 
encara no havien estat documentades al territori valencià, però que ja 
havien aparegut en uns altres punts dels països de parla catalana. En 
concret, es tracta del tipus Aa-Th 330B («El soldat de la motxilla»), que 
amb el sistema ATU formarà part del tipus ATU 330, que sí que ha 
estat documentat al País Valencià; i del tipus ATU 245 («El teuladí i el 
rabiblanc»), ben semblant a l’ATU 112, dels quals encara no se’n tenia 
notícia en l’àmbit valencià. Aquest estudi, per tant, és una baula més que 
contribueix a reafirmar la pertinença del fons rondallístic oral valencià a 
un marc rondallístic culturalment pancatalà i, és clar, universal. 
Paraules clau: rondalla, Aa-Th 330B, ATU 245, etnopoètica, transcrip-
ció, soldat, motxilla, teuladí, rabiblanc, ocell de bosc, ocell d’horta 
 

Two —also Valencian— folk tales: «El soldat de la motxilla» and «El 
teuladí i el rabiblanc» 

VICENT VIDAL LLORET 
This paper is the result of a study carried out on a collection of folk tales from 
the Vila Joiosa (Marina Baixa, País Valencià). It consists of a phonetic 
transcription and a brief study on two folk tales, which had not been previous-
ly found in the Valencian Country, but in other spots from the Catalan 
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speaking area. More precisely, one of them («El soldat de la motxilla») is a 
Aa-Th 330B kind of folk tale, which according to the ATU classification 
would belong to the ATU 330 type, which has already been found in the 
Valencian Country; and the other («El teuladí i el rabiblanc») is an ATU 
245 type, very similar to the ATU 112, which has not been found in the 
Valencian Country yet. Therefore, this study is a new contribution to reaffirm 
the idea that Valencian oral folk tales belong to a broader collection of folk 
tales, which is part of the Catalan-speaking culture, and, of course, of the 
universal culture.  
Keywords: rondalla (folk tales), Aa-Th 330B, ATU 245, ethnopoetics, 
transcription, soldier, rucksack, sparrow, dusky hawn, bird from the woods, 
agricultural area bird.  
 
 
Teoria i pràctica de la lematització al Corpus Informatitzat Multilingüe de 

Textos Antics i Contemporanis-IVITRA 
JORDI M. ANTOLÍ MARTÍNEZ 

Al si del projecte institucional de recerca IVITRA (Institut Virtual 
Internacional de Traducció) s'està desenvolupant el Corpus Informatit-
zat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis mitjançant un seguit 
d'eines informàtiques (els programes Introcorpus®, Mettagging®, Ivitra-
rech® i el Metaconcor®); a grans trets, aquesta tecnologia permet intro-
duir, processar, emmagatzemar i recuperar de manera selectiva la 
informació d'un corpus textual. En concret, el processament dels textos 
que es fa comporta l'assignació de la categoria, el lema, l'idioma de cada 
un dels mots, primer de manera automàtica i després, mitjançant el 
programa Mettagging®, de manera detallada i individualitzada en aquells 
casos en què, bé la grafia, bé la categoria, bé el règim o bé qualsevol altre 
element morfosintàctic, lèxic o semàntic, fa necessari calibrar més 
específicament una determinada forma, construcció, locució, etc. Tot 
aquest procés i, en concret, la lematització, comporta una relació entre el 
treball filològic i les noves tecnologies que fa necessària una certa reflexió. 
Paraules clau: lematització, categorització, corpus informatitzat, etique-
tatge, filologia, TIC, català antic 
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Theory and practice of lemmatization of the Multilingual Digital 

Corpus of Old and Contemporary Texts-IVITRA 
JORDI M. ANTOLÍ MARTÍNEZ 

In the framework of the institutional research project IVITRA (Internatio-
nal Virtual Institute for Translation) a Multilingual Digital Corpus of Old 
and Contemporary Texts has been developed, with the help of a series of 
software tools (the programmes Introcorpus®, Mettagging®, Ivitratech® and 
Metaconcor®). Along general lines, these ICT tools allow the users to enter, 
process, store and recover the information from the text corpus. More 
precisely, the text processing consists, in the first place, of an automatic 
assignment of a category, a lemma and a language to each word. Subsequent-
ly, with the help of Mettagging®, a more accurate assignment takes place in the 
cases where the spelling, the category, the government, or any other morpho-
syntactic, lexical or semantic element, makes it necessary, thus characterizing 
more specifically a determinate form, construction, phrase, etc. This whole 
process, and specifically the lemmatization, combines ICT with philological 
research, in a way that requires a certain degree of reflection. 
Keywords: lemmatization, categorisation, digital corpus, tagging, philology, 
ICT, Old Catalan 
 
 

La influència dels tractats medicosexuals medievals en l’Espill  
de Jaume Roig 

JOAN NAVE I FLUXÀ 
A la fi de l’edat mitjana, el naixement de la burgesia provoca una revisió 
profunda en diversos àmbits. A grans trets, aquest nou col·lectiu reclama 
l’accés al saber, fins aleshores reservat a la noblesa. En particular, hi ha un 
interés especial pel saber mèdic, fet que provoca un canvi en la concepció 
i la difusió de la medicina. Es comencen a traduir a les llengües vernacu-
lars les obres medicinals de tradició grecollatina, vehiculades fins alesho-
res en llatí, àrab o hebreu; i l’art de la medicina entra a partir d’aquests 
manuals a les universitats. Entre aquestes obres hi ha els manuals breus 
de medicina general, l’Isagoge de Joannici o els Aforismes d’Hipòcrates; i 
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les grans obres enciclopèdiques, com ara el Canon medicinae d’Avicenna. 
Hi mereixen una menció especial dos tractats en català: el Tròtula de 
mestre Joan i l’anònim l’Speculum al foder.  
D’aquesta nova manera, més reglada, més organitzada, d’enfrontar-se al 
cos humà es podria despendre una concepció de l’ésser humà més 
acostada al nostre temps: una visió més objectiva. Aquest supòsit, però, 
no seria ajustat a les idees sobre el món arrelades a l’edat mitjana. Els 
referents culturals, socials i, sobretot, religiosos estaven amerats d’una 
ideologia patriarcal, andrògina, en què la dona era un mer apèndix de 
l’home; i aquesta visió del sexe femení afectava tots els camps de la vida i 
del saber: també, la medicina. Un bon exemple d’això mateix és l’obra 
Lilium medicinae, de Bernat de Gordó. 
D’aquestes fonts, combinació entre medicina i moralitat, beu, sens dubte, 
l’Espill de Jaume Roig. En aquest article analitzem, precisament, quina ha 
estat la influència dels tractats mèdics i morals en aquesta obra cabdal de 
la literatura catalana medieval. 
Paraules clau: edat mitjana, tractats médicosexuals, Espill de Jaume Roig, 
Speculum, Tròtula, Lilium medicinae de Bernat de Gordó 
 

The influence of medieval medicosexual treatises in l’Espill  
de Jaume Roig 

JOAN NAVE I FLUXÀ 
At the end of the Middle Ages, the birth of the bourgeoisie causes a deep 
revision in several fields. In outline, this new class demands access to 
knowledge, which has been kept for the nobility until now. And, in particular, 
a special interest for medical knowledge arises, and this changes the conception 
and dissemination of medicine. Medical works from Greco-Latin tradition 
—written until now in Latin, Arabic or Hebrew— begin to be translated 
into vernacular languages; and from these manuals the art of medicine arrives 
to universities. Among these works we can find brief works on general 
medicine, the Isagoge by Johannitius or the Aphorisms by Hippocrates; and 
important encyclopedic works such as The Canon of Medicine by Avicenna. 
Two Catalan treatises deserve a special mention: Tròtula by Master Joan 
and the anonymous Speculum al foder. 
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From this new —more regulated and more organized— way of dealing with 
the human body, a new —closer to contemporary one— approach to the 
human being arises: a more objective approach. However, this new ideas will 
not influence the concept of the world from the Middle Ages. Social, cultural 
and, particularly, religious references are imbued by a patriarchal androgy-
nous ideology, in which women only were an appendage of men. And this 
vision of women had an influence on every area of life and knowledge, also on 
medicine. A good example is the work Lilium medicinae by Bernard de 
Gordon.  
The Espill by Jaume Roig is undoubtedly influenced by these sources, a 
combination of medicine and morality. In this article we precisely analyze the 
influence of medical and moral treatises in this masterpiece of Catalan 
medieval literature.  
Keywords: Middle Ages, medicosexual treatises, Espill by Jaume Roig, Spe-
culum, Tròtula, Lilium medicinae by Bernard de Gordon. 
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Aquest exemplar, 
corresponent al 2011 

(any del Centenari Enric Valor), 
va ser maquetat a Altea 

i imprés als tallers de Gràfiques Colomar:  
a tocar de la Mediterrània, 

que és la mar que permet navegar 
fins a les platges d’Ítaca. 
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