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ALACANT AMB ENRIC VALOR

D

es de les comarques meridionals del domini lingüístic cátala que
planta cara a l'aculturació, producte de l'heretada alienado lingüística deis darrers cinquanta anys, des de la ciutat d'Alacant que va tastar les primeres inquietuds culturáis d'Enric Valor i Vives, presenten!
uns estudis i semblances en homenatge a l'escriptor i lingüista castallut, consagrat des de fa ja temps com un deis grans narradors de la literatura
catalana del segle XX.
Un cbmput de vora quaranta col-laboracions d'intel-lectuals i artistes valencians —entre escriptors, lingüistes i pintors— s'han aplegat per primera vegada
a la ciutat d'Alacant per retre un homenatge, potser un xic tard, a un deis filis
mes il-lustres del País Valencia, que ha rebut, al llarg de la década deis vuitanta,
els máxims reconeixements intel-lectuals i cívics: Premi Sanchis Guarner (1983),
Premi de les Lletres Valencianes (1985), Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
(1987), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993) fins a obtenir
el grau de doctor honoris causa per la Universitat de Valencia (1993). Si exceptuem
els diversos homenatges que Castalia ha anat oferint al seu fill predilecte i la institucionalització recent del Premi Enric Valor de Novel-la de la Diputació d'Alacant, ben poc se'n recorden les comarques meridionals del País del seus grans
escriptors en llengua catalana. Fet que contrasta aclaparadorament amb els continus homenatges i publicacions deis filis il-lustres que van escriure en castellá.
La ciutat d'Alacant, com a capdavantera que hauria de ser en l'esforc de
redrecament de la llengua del País, li devia des de fa molts anys un reconeixement cultural de primer ordre. Per la nostra banda, vam donar un avanc d'homenatge dins la revista literaria Sena d'Or (maig de 1991), amb l'ocasió deis 80
anys d'Enric Valor. Per fi, podem ara portar a terme aquell homenatge literari i
plástic que l'escriptor castallut mereixia, encara en plena activitat intel-lectual.
Caldrá recordar ara i ací el que ja déiem, l'any 1991, per a mes d'un desorientat sobre l'enorme valúa d'aquest intel-lectual i l'extraordinari abast que la seua
obra ha aconseguit: "Com ha assenyalat la crítica, sense la producció narrativa
de l'escriptor de Castalia no comptaríem a hores d'ara, al País Valencia, amb la
tradició novel-lística que podría embragar des del s. XIX fins ais nostres dies.
Sense cap émfasi, els professionals de la literatura han conceptuat la seua aportado comparable a la deis grans narradors histories: Víctor Cátala, Narcís Oller,
Llorenc Villalonga o Mercé Rodoreda. A mes de la seua creació literaria, Enric
Valor ha dut a terme una ingent tasca rondallística, semblant a la d'un Joan
Amades o un Mossén Alcover, i ha estat, així mateix, un deis primers i mes
ferms i lúcids normalitzadors fabristes al País Valencia".
Precisament, aquest darrer aspecte, el de normalitzador i divulgador de les
Normes Ortogra.fi.ques de Castelló (1932) será un deis primers objectius que
posará en marxa, des de ben jove, a la ciutat d'Alacant. Concretament ho fará
des del setmanari satiricopolític mes important — i de mes llarga durada (1914-
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1936)— de les comarques meridionals: El Tio Cuc. Segons confessió del mateix
Valor, aquesta tasca divulgadora de les normes lingüístiques fou possible, d'una
banda, grácies al carácter "molt nacionalista, molt república i de clars coneixements sobre la catalanitat" que tenia el director i fundador del setmanari, Sr.
Josep Coloma Pellicer. El Sr. Valor ha destacat, així mateix, la sensibilitat positiva
de l'Alacant deis trenta respecte de l'interés per la llengua com ho demostra el
fet que 1'alcalde república, Llorenc Carbonell, tenia una llibreria ben muntada
amb llibres en cátala procedents de les Ules Balears, Catalunya i Valencia. A mes
de la práctica de divulgació de les normes ortográfiques, Enric Valor comencava
a fer una tria del veritable léxic popular i rebutjava alhora amb fermesa i seny
els abundants castellanismos de la parla quotidiana, tasca que posteriorment el
duria a publicar l'excel-lent llibre: Millorem el llenguatge.
El colp d'estat del general Franco va agafar Enric Valor a Castalia, on estiuejava, i després de ser mobilitzat l'any 1937, va passar finalment a viure al cap i
casal valencia, on ha passat els seus darrers cinquanta-set anys d'intensa i fructífera tasca dinamitzadora i creativa alhora. Fa ja algún temps, el prof. Joan Oleza
feia una magistral semblanca —física i anímica— del Sr. Valor: "Alt i prim de
facana, amb aqueix bigot generacional i casernari, Valor té la duresa resistent de
filferro. Com En Manuel Sanchis Guarner, du a sobre les marques d'una bonhomia cordial, i exerceix de patriarca amb un posat dolg i senzill. Deu ser una cosa
de promoció. O de l'edat. O mes probable, d'una vida, les experiéncies de la
qual deixen poc respecte pels gestos de pao".
Aquest volum d'homenatge podia oferir diverses presentacions. Nosaltres
hem optat, per fi, peí que fa a la lletra impresa, de fer cinc apartats: I. Semblanees i testimoniatges; II. La rondalla; III. La novel-la; IV La llengua i V Bibliografía. Amb l'handicap de partida per no poder comptar amb noms il-lustres coetanis, o fins i tot mes joves que el mateix Valor, com ara M. Sanchis Guarner,
Vicent Andrés Estellés, J. Ma. Casacuberta o F. de B. Molí, creiem que el resultat
ha estat bastant satisfactori a la crida realitzada.
Tant el dibuix de la coberta com la replega deis artistes plástics ha anat a
carree del pintor alacantí, Josep Díaz Azorín, al qual agraím la seua generositat i
ofici. Quant a la part técnica de la revista, hem comptat de nou amb el valuós
ajut deis pintors Llorenc Piza i Josep Piqueras, maquetistes habituáis de la revista, des de la col-laborado sempre intel-ligent i ben artística. Finalment, hem d'agrair des de la direcció de Canelobre, en nom propi i de tots els col-laboradors,
l'ajut un cop mes del Secretariat de Normalització de la Universitat d'Alacant en
la correcció lingüística deis textos.

Lluís Alpera
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Castalia, poblé de naixemenf d'Enric Valor, en una fotografía de principis de segle.

DOS TESTIMONIS RECENTS D'ENRIC VALOR
"Vaig comentar a escriure per l'amor a la literatura. L'amor a la narrativa i especialment a les
novel-Íes no se m'havia refredat a través de tan diverses circumstáncies com havien afectat la
meua vida. Em vaig fer novel-lista llegint i admirant els grans narradors que havia transitat. Després, com era normal, em va pegar per conéixer millor la teoría literaria. L'estudiava en la gran
biblioteca de l'Ateneu. Respecte els diversos sistemes estétics i técnics tenia, no sois una gran
curiositat, sino una certa preocupado. Com diria jo? Vaig saber que en el segle I, a Roma, s'escriu
el Satírico de Petroni, i en el segle II, L'ase d'or d'Apuleu, i son consideráis com a novel-Íes realistes. I passen els segles i les cultures i, en la nostra Europa, rere el romanticisme, ens trobem una
altra volta amb neorealisme, especialment de la má de Flaubert. Mes avant, del mateix matís positivista, apareix el naturalisme. I és, en una de tantes converses magnifiques amb Fuster, quan
aquest em diu: "Enríe, mira, vols que et done un consell? No et preocupes tant ni de ser modern
ni de fer coses estranyes. Sigues sincer amb tu mateix en narrar, i l'estetica o la técnica que utilitzes sera actual, perqué tu ets un home d'ara." Li ho vaig agrair moltíssim, perqué els detectes de
la meua novel-la L'ambicib d'Aleix son que encara volia "fer literatura". Entre cometes.
Certament la sinceritat amb u mateix és la gran troballa. Fuster era un home d'una clarividencia extraordinaria! I em va tranquil-litzar també."
( R. Serrano, Enric Valor, converses amb un senyor escriptor, Tándem ed., Valencia, 1995.)
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ENRIC VALOR I VIVES:
LA PASSIÓ
DE LA LLENGÜA,
A TRAVÉS
DE LA LITERATURA
Antoni Ferrando

S i comencé aqüestes paraules de presentado
d'Enric Valor dient que avui és un dia important per
a la cultura catalana, el públic que m'escolta podría
retraure'm, amb rao, que he caigut en un tbpic massa
rebregat. Cada vegada que s'ha concedit el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes ha estat, efectivamente un dia important per a la nostra cultura. Pero
avui ho és d'una manera especial, i no precisament
peí fet que Thomenatjat siga valencia i amic, sino
perqué considere que, amb aquest guardo, es ret Justicia al treball constant, digníssim i callat de tota una

vida al servei de la llengua i la literatura catalanes
i, sobretot, perqué amb la difusió de l'obra valoriana fora de l'ámbit estrictament valencia, el procés de normativització lingüística que Fabra
demanava ais valencians i la narrativa catalana
contempbrania adquireixen una veritable plenitud geográfica i nacional.
M'explicaré. Si Caries Salvador fou el precursor de la lluita per la difusió del fabrisme gramatical al País Valencia, aquest madura disciplinadament i s'hi consolida amb l'obra de Valor. En
aquest sentit, Valor representa per ais valencians,
juntament amb Manuel Sanchis Guarner, el que
per ais baleárics ha estat Francesc de B. Molí. I,
tanmateix, no ha estat la seua una vocació de
gramatic. Nascut a l'Alcoiá (precisament el
mateix any que Sanchis Guarner, el 1911), vinculat per línia materna a la Marina, format a l'Escola de Comerc d'Alacant, familiaritzat amb la Valí
d'Albaida i resident un grapat d'anys a l'Horta de
Valencia, Valor ha desenvolupat una extraordinaria sensibilitat per a captar els diversos colors de
la llengua genuína de la térra i, des de ben jove, ha
intentat transmetre-la a les generacions joves.
Hauria preferit expressar-la exclusivament a través de la narrativa, pero, conscient de l'analfabetisme de la immensa majoria deis valencians, opta
per seguir les recomanacions del seu mestre i
amic Sanchis Guarner: si volíem aconseguir que
els valencians estimassen la seua llengua, calia
dotar-los de les eines necessáries perqué la coneguessen en la seua expressió escrita, calia dignificar-la ais seus ulls elevant el llenguatge viu i frese
de les nostres comarques a la categoría de llengua
literaria. I així s'imposá com a deure patribtic l'árida i no sempre agraida tasca de resoldre, a la
manera de les Converses filolbgiques de Pompeu
Fabra, els petits problemes que es plantegen a
diari els valencianoparlants preocupáis per la
qualitat de la llengua -Millorem el llenguatge (1971
i, ampliat, 1979), Temes de correccib lingüística
(1983, 1986)- d'explicar-los de manera clara i
entenedora, les estructures principáis de la seua
gramática -Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano (1973 i, en versió
catalana, 1977, 1979, i revisada, 1984)- i de proveir-los d'ún manual de morfología verbal, a 1'estil del de J.B. Xuriguera, que, tot recollint els usos
genuins valencians, afavorís, en els casos
vaciMants, les solucions mes acostades a les del
Principat -Laflexib verbal (1983, 1984, 1985 i, dues

edicions, 1986). Desplegada sempre en la línia del
«policentrisme convergent» amb qué Sanchis
Guarner solia batejar la doctrina normativitzadora de Fabra, l'obra gramatical de Valor, peí seu
volum i la seua solvencia -Joan Sola ha arribat a
qualificar Millorem el llenguatge de llibre «extraordinari i modélic» (1977) -ha de ser considerada
altament meritoria, sobretot si tenim en compte la
seua formado autodidáctica.
Valor ha alternat els treballs mes estrictament
gramaticals amb constants incursions lexicográfiques. Per suggeriment del filbleg Josep Giner i
Marco, s'aplica a completar les mancances i a
esmenar moltes de les definicions del Diccionari
Fabra a partir de la constatació directa deis usos
valencians. Grácies a aquest treball inédit i a les
nombroses cel-lules lexicografiques que enviá a
Joan Coromines, l'il-lustre filbleg cátala ha enriquit considerablement el seu monumental diccionari etimolbgic i complementan de la llengua catalana,
sovint amb la incorporació literal de les observacions i definicions que Valor li proposava.
Les preocupacions linguístiques de Valor no
s'han limitat, pero, a salvar-nos els mots. Concebuda la seua tasca normativitzadora com a complement de la realitzada al Principat i a les Ules,
no ens pot estranyar la seua actitud teórica i la
seua praxi literaria en favor d'un model de llengua nacional diatbpicament integrador i de la utilització del nom filolbgic de l'idioma. Si es volia
contribuir a l'enfortiment de la llengua comuna i
a fer progressar la consciéncia idiomática unitaria,
calia integrar-hi els elements enriquidors que
pogués aportar el dialecte propi i familiaritzar els
valencians amb 1'apeHació internacional de «llengua catalana», que el nostre gramatic no dubtá a
emprar, contra una multisecular tradició local, en
el títol de la seua coneguda Gramática catalana.
Deia suara que un deure cívic havia dut Valor
a centrar-se en els estudis gramaticals de divulgado, pero tan aviat com pogué expressar sense través la seua vertadera vocació d'escriptor, que ja
havia demostrat a través de la literaturització de
rondalles valencianes, es dedica a publicar uns
texts noveHístics llargament gestats. Si afirmes
que ens trobem davant una figura excepcional de
la literatura catalana, cometria probablement un
error d'apreciació, pero, si no reconegués el seu
mérit extraordinari d'haver retornat al cátala del

País Valencia la dignitat literaria en la prosa de
creació després quasi cinc segles d'inanitats,
cometria una imperdonable injusticia. Valor ha
sabut crear una riquíssima llengua literaria que
avui en dia és punt de referencia obligada per ais
escriptors mes exigents i per ais ensenyants mes
conscienciats. Amb el nostre escriptor, la narrativa catalana del País Valencia recobra la normalitat, capgira la imatge castellanitzadora que suposa l'obra literaria de Blasco Ibáñez i s'incorpora de
manera digníssima al conjunt de la producció
nacional.
En les Rondalles, Valor transcendeix la mera
funció recol-lectora i, com Antoni M. Alcover a les
Ules i, en certa manera, Francesc Maspons al Principar, crea un món literari fascinant amb el triple
objectiu de dotar-Íes de contingut nacional, de
posar en joc un llenguatge altament expressiu
-com havia fet dos segles abans fra Lluís Galiana
amb la Rondalla de Rondalles— i de convertir-Íes en
vertaderes peces narratives.
El Valor novel-lista de L'ambicio d'Aleix (1960),
Sense la térra promesa (1980), La idea de l'emigrant
(1982) i Temps de batuda (1982) suggereix moltes
similituds i complementaritats amb la narrativa
de Llorenc Villalonga i de Merce Rodoreda. Tots
tres participen d'una sensibilitat exquisida en l'art
de la descripció i des de mons no gaire allunyats.
En el valoría subjau específicament la convicció
krausista de la humanització de l'home a través
de la cultura, pero la influencia de Zola hi és
determinant. Algú ha assenyalat que la trilogía
formada per Sense la térra promesa, Temps de batuda
i una tercera novel-la, en fase avancada de redacció (Mes enlla de Thoritzb), evoca, per la seua tematica i la técnica descriptiva, la novel-lística russa
hereva de Gógol, com la que observem en Xolokhov. Efectivament, Valor hi aboca les seues
vivéncies jovenívoles sobre el capteniment i la
destrucció d'una classe social, la deis terratinents
rurals del Migjorn valencia, dins la mes estricta
fidelitat al realisme narratiu i amb una actitud,
que ell mateix ha qualificat de «pre-ecolbgica», de
nostalgia per la pérdua d'un món i d'un paisatge
incontaminats, indestriablement units al monolingüisme cátala (de fet, la interferencia de l'espanyol no s'observa fins a La idea de l'emigrant).
Publicada amb un notable retard respecte a l'época de la seua génesi i apareguda en un moment
literari que considerava ja superáis el realisme i el

Enríe Valor és nomenat doctor honohs causa per la Universitat de Valencia (1993)

naturalisme encara vigents a principis de segle, la
narrativa de Valor, fa poc objecte d'una tesi doctoral (Vicent Escrivá, Teoría narrativa i practica
novel-lística en Enríe Valor, Valencia, 1986), posa en
evidencia, tanmateix, la dramática interrupció
manu militan de la incipient normalitat nacional
de la cultura catalana deis anys trenta, alhora que
és un testimoni ben eloqüent de la resistencia a
l'assimilisme franquista. Perqué, amb les seues
Rondalles iniciáis (1950-1958), amb les seues Meravelles i Picardies (1964-1970), amb les seues narracions breus aplegades en el volum III de Y Obra
literaria completa (1982) i amb les novel-Íes del cicle
de Cassana (des del 1982), Valor no sois ha tornat
a donar normalitat a la prosa catalana del País
Valencia, sino que ha contribuí! decisivament a
mantenir, durant els anys difícils de la dictadura,
la dignitat d'una llengua maltractada. Una llengua que, en les seues mans, esdevé pulcra, precisa, plena, i que eíl voldria veure recuperada en
tots els ámbits d'ús.

Fa a penes dues setmanes que la recepció de la
Televisió de Catalunya al País Valencia és una realitat. Enric Valor ha manifestat moltes vegades, en
públic i en privar, la seua esperanca que aquest
poderos mitjá de comunicado puga fer créixer
entre els seus paisans la llavor que tant havia contribuít a sembrar. Per aixb no em sembla inadequat insistir ací, ara que el tema és objecte de
debat entre determináis sectors de l'opinió pública, en el model de llengua comuna que Valor ha
propugnat i conreat sempre. Per al nostre guardonat, la llengua comuna ideal hauria d'integrar, en
el pía lexic, tots aquells elements de la llengua
clássica que son d'ús corrent a zones extenses del
domini linguístic altres que la central i puguen
enriquir les possibilitats expressives de la llengua
actual. Aquest objectiu, l'aconsegueix Valor amb
el maxim aprofitament deis recursos genuíns de
la llengua popular i de la sinonimia diatbpica. El
procediment no és nou: l'observem freqüentment
en grans escriptors valencians del segle XV com
sant Vicent Ferrer i Isabel de Villena.
Desproveíts de tradició literaria moderna,
molts escriptors i ensenyants valencians deis anys
setanta adoptaren sovint una actitud d'imitació
servil deis usos literaris barcelonins, que allunyava excessivament els registres escrits deis oráis.
Pero, a partir deis vuitanta, escriptors de prosa
acurada, com Josep Piera i Josep Lozano, i el món
de l'ensenyament, com es pot comprovar en les
nombrases reedicions de les rondalles i narracions valorianes realitzades per la Federació d'Entitats Culturáis del País Valencia i per Gregal Llibres, han descobert la utilitat lingüística i
pedagógica de la prosa de Valor i, en deixar-s'hi
influir, els uns han guanyat en qualitat expressiva
i els altres en coneixement mes profund de la llengua viva. Ja abans de la guerra civil espanyola del

36, alguns lletraferits del Principat, com Jaume
Bofill i el mateix Pompeu Fabra, havien recomanat ais escriptors valencians d'aprofitar les possibilitats literáries del seu parlar. Mig segle després,
novel-listes com Joan Sales o Jaume Fuster han
valorat molt positivament la llengua literaria conreada peí nostre escriptor i han fet observar les
virtualitats expressives que obre per ais escriptors
del Principat. Valor esdevé així no sois un auténtic creador d'un model de llengua nacional, sino
també un mestre indiscutible de la llengua literaria moderna. Per aixb no ens pot estranyar que
l'any passat l'Institut d'Estudis Catalans el nomenés membre corresponent de la Secció Filológica i
que enguany haja estat proposat per al Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes. Enhorabona!
En el futur, quan la lluita per la normativització s'haurá convertit en un episodi de la
historia de la llengua i quan alguns aspectes del
corpus literari de Valor hauran deixat de connectar amb la sensibilitat deis nous lectors, el conjunt
de la seua obra romandrá com un testimoni convincent del compromís d'un home amb aquesta
part imprescindible i irrenunciable de la «nació
catalana» que és el País Valencia. Mentrestant,
Enric Valor, deixeu que us expresse el mes sincer
agraíment per la vostra obra, i sapigueu que la
vostra actitud cívica será un estímul permanent
per a un poblé que, com deia el poeta, vol viure i
conviure.

Text llegit per ANTONI FERRANDO amb l'ocasió de l'acfe d'atorgament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al
Sr. Enric Valor i Vives, l'any 1 9 8 7 , i publicat dins Sena d'Or,
(octubre, 1987).

EKRIC VALOR,
m AmC ADMIRAT
Vicent Ventura

E n el País Valencia contemporani, que és el millor
que conec, perqué ha transcorregut la meua vida,
moltes persones han treballat i treballen a fons per
retornar a la llengua catalana totes les possibilitats
d'ús: en la política, els mitjans de comunicado, Fescola, el món econbmic i, en fi, en tota mena d'activitats individuáis i coHectives. Tanmateix, molt
poques han treballat al mateix temps -i amb éxitper crear una completa obra literaria en la mateixa
llengua i, menys encara, per estudiar la nostra parla,
amb aportacions importants peí que fa a íéxic, sistema verbal o normativa gramatical.
Ja sé que no estic dient res que no haja estat tractat amb mes coneixements i mes destresa expositiva
en aquetes pagines, pero en la meua consideració
personal d'Enric Valor, després de tants anys d'amistat, el que mes pesa és segurament aquest seguit

de mérits que fan d'ell, alhora, un magnífic coneixedor de la llengua catalana -i en particular, de la
varietat valenciana- un narrador de gran alé i un
defensor infatigable desl drets lingüístics del nostre poblé, -i també deis altres drets, no cal dir-ho.
Hem tingut i tenim bons lingüistes. També
bons narradors. I també personatges civils infatigables compromesos amb el país. Ara, no em
sembla que ningú haja reunit com ell totes aqüestes característiques d'una manera tan admirable.
Em pregunte, ara, si els valencians li ho hem
pagat com cal, si la nostra gent ha sabut correspondre a tots el treballs i tota la passió que Valor ha

posat en tot alio que ha emprés. Em responc que no.
Hi ha, en aquest com en altres casos -pense en el
nostre amic Fuster, per exemple-, un déficit lamentable i delator d'altres mancances col-lectives que
ara no enumeraré. I pense ara en Sanchis Guarner,
de la mort del qual es complira enguany el quinzé
aniversari i encara no ha obtingut, ni tan sois des de
l'abséncia, el reconeixement que mereixia.
Tanmateix, estic segur que aquesta miscel-lania contribuirá a eixugar una part de l'oblit,
del silenci inconscient o interessat sobre l'obra
d'Enric Valor. I ja és bo que haja nascut a Alacant,
una ciutat que per a ell i per a mi té ressonáncies
tan especiáis i tan emotives per a la memoria.

ELMECIAMIC
1NRIC VALOR
Gongal Castelló

Oairebé a les acaballes de la dictadura de Franco va
aparéixer la famosa Llei de Premsa, un producte la
mentalitat del fidel servidor del sistema, el senyor
Fraga Iribarne, ministre de la mala informado, i que va
ser una de les ultimes enganyifes jurídiques del
denostat régim.
El bon cavaller i patriota valencia en Joan Senent,
malauradament mort, va teñir Foportuna idea d'encetar la publicado d'un butlletí bibliografic que s'anomena Garg, idea enverinada que amb el temps es
convertí en una revista mensual, i que sota la direcció de l'amic Enric Valor va ser un gol que ficaren
des de Valencia ais franquistes.
El senyor Senent amb el seu capital i sense cap
altra ajuda, el mes de juny de 1969 va iniciar Fedició
de Gorg. Les dades de la capcalera eren en castellá,

com estava manat, pero a partir d'ací tot el text
era ja un corréete i normalitzat cátala precedit
d'una editorial escrita per ránima de la nounata
revista, n'Enric Valor i Vives.
Va ser, dones, sorprenent l'aparició, justament
a Valencia, d'una publicació enterament catalana,
encara sota la bota implacable del franquisme, en
la qual s'escrivia sobre la nostra cultura i donava
noticia de llibres i autors, sense que les autoritats
del regim hi tingueren res a dir, ja que no s'assabentaren ben bé de la maniobra voluntarista d'aquells benemerits valencians. Perqué el director
literari, sense figurar enlloc, era l'escriptor i Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes i també de les
Lletres Valencianes, el meu entranyable i bon
amic Enric Valor, el qual es dedica amb un entusiasme fora mida a continuar, preparar i fer vinti-nou números mes, fins que un funcionari falangista de trista memoria, Sancho Borja, delegat
provincial del Ministeri d'Informació, la va suprimir, operado vergonyosa d'aquell maleit feixista.
Joan Senent, propietari de la revista, eleva un
recurs contenciós davant del Tribunal Suprem,
pero mantenia l'editorial Gorg; i aleshores li vaig
proposar, mentre es resolia el contenciós, de continuar jo amb els meus propis mitjans econbmics, i
d'editar llibres amb el format del butlletí, i així van
náixer Els Quaderns de Gorg, que donaven la sensació de continuar la revista suprimida. La nova
etapa de Gorg va ser possible per la presencia de
l'amic Valor que, juntament amb mi, continuaren!
un anys mes al front d'un Gorg de nou contingut.
Tota la maniobra amb l'ajuda i l'assessorament d'uns bons companys: en Ricard Blasco i en
Manuel Sanchis Guarner. La vinculado de Valor a
la revista i la seua continuació á'Els Quaderns de
Gorg va ser fonamental. Ja he dit la magnífica
determinació que va suposar la decidida aportado económica per part de Senent, pero 1'anima
fou Enric Valor, que feia de tot, corregir textos,
galerades, escriure notes, traduir i vigilar la
impressió en el mateix taller al peu de les maquines de la impremía de Semana Gráfica. Gorg, publicació mensual, desperta moltes consciéncies
endormiscades del poblé, i fou l'Enric Valor amb
la seua secció de "Cartes al Director" el promotor
de presentar la llengua amb tota la dignitat
davant de la gent desorientada per tants anys de
dictadura i de silenci.

Jo aleshores m'havia organitzat la vida professional de manera que anava totes les setmanes a
Gandía, i per aquest motiu vaig entrar en contacte amb el meu país, del qual estava allunyat des
de feia molt de temps per una disposició d'un
jutge franquista. La meua trobada amb l'entranyable i bon amic Enric va ser providencial per a
mi, vaig trobar un excel-lent gramatic i pedagog
del cátala, un millor escriptor si fos possible i una
persona d'un tráete educat i atent, un valencia
deis mes representatius de la nostra térra, tothora
respectuós amb els oponents.
Oriünd de Castalia, poblé proper d'Alcoi, des
de sempre ha estat un treballador incansable en el
terreny de la llengua del País Valencia. La seua
nissaga, profundament arrelada al seu entorn
nadiu, li ha donat un sentiment valencia vivíssim
i una llengua pura i neta, rica i sucosa, emprada
amb refinat i exquisit estil. La Foia de Castalia és
una de les comarques valencianes de parla mes
depurada i el fet d'haver-hi nascut i viscut la seua
infantesa dona a Valor un vocabulari pregonament arrelat a les mes purés tradicions de les
variants de la llengua catalana al País Valencia.
Com a gramatic és una autoritat en qüestions de l'ús de la llengua, el seu llibre Millorem el
llenguatge així ho demostra. Una autoritat indiscutible en la llengua escrita culta i popular. És
també un gramatic amb una profunda coneixenca
de tots els problemes que a diari se'ns poden
plantejar. Va col-laborar en el seu dia amb la secció filológica de Lo Rat penat, ha publicat Curs de
llengua valenciana, Curs muja de gramática catalana i
Laflexib verbal.
Des deis seus primers temps d'activitat
intel-lectual ha estat vinculat a les comarques del
sud del país, primer a Alacant fent periodisme en el
TÍO CUC, publicació setmanal amb format de diari,
l'any 1931, que tenia un director-propietari que es
deia Josep Coloma i Pellicer, home honrat, d'una
gran intel-ligéncia, esquerrá i anticlerical fins al
molí deis ossos. Durant molt de temps, Valor va ser
el seu addicte col-laborador i en aquesta revista va
ser on ell inicia els seus escrits periodístics. Tenia el
setmanari diverses seccions, totes d'humor, d'un
humor elegant i incisiu, fustigador de la hipocresía,
la maldat i la manca de bons sentiments. En el títol,
El TÍO CUC es proclamava "Diputat a Corts peí Rebolledo: Defensor de la xurma i de la gent de tro".

A vegades en Coloma li encarregava a Valor
de fer 1'editorial, que consistía cada setmana de
fer un viatge en globus, el Tio Cuc i en Cuquet
(nebot d'ell). -"Tira la ullera"- manava l'oncle, i el
Cuquet enfocava els patrons, els polítics, els capellans..., de manera cbmicament agressiva i passava revista a la política de l'Estat des d'aquelles
altures i en ridiculitzava un governador, un bisbe,
un director general, un ministre o el president del
Govern. S'intentava amb un regular éxit millorar
la pessima ortografía, amb la qual aleshores escrivien totes les revistes humorístiques que es feien
en el país. Caldrá dir que El Tio Cuc tirava setmanalment 20.000 exemplars.

Aquells treballs, contes del passat, també es
recullen en dos volums en L'Obra literaria completa de l'editorial Gorg de l'any 1975 i comprenen la
seua producció de creació folklorista. Aquesta
obra inclou totes les rondalles amb la repetició del
prbleg de Sanchis, a mes d'un altre de Rafael L.
Ninyoles, dividit en Rondalles de tema meravellbs,
Rondalles de tema costumista i Rondalles d'animals
personificáis.

El geni literari de l'amic Valor encara estava
per demostrar, car tothom el considerava un
excel-lent gramátic i filbleg a mes de ser un rondallista i floklorista excepcional, pero en obres
de creació era un corréete escriptor i solament
tenia una novel-la, L'ambicib d'Aleix (1960), en la
Amb motiu deis meus viatges a Valencia cada
qual la censura imperant s'hi acarnissá destrossetmana em permetia veure i tractar l'Enric i vaig
sant-la. Ja en la transició democrática, l'editorial
teñir moltes i llargues estones d'amigable converFernando Torres publica un tercer volum de l'Osa amb ell fent la revista Gorg. Ja abans havia
escrit tres volums de Rondalles valencianes a l'edi- bra Completa amb L'ambicib d'Aleix, La idea de l'etorial Torre, empresa fundada peí caragirat Xavier migrant, Narracions de la Foia de Castalia i Narracions intranscendents. La figura d'Enric Valor
Casp i el seu compare en la fellonia, Miquel
esdevé la mes rellevant ais Paisos Catalans pels
Adlert, que aleshores donaven faltes i bones de
seus treballs com a gramátic i, a mes, és un
crítica literaria i figuraven com uns aferrissats
novel-lista com s'acaba de demostrar amb la
catalanistes.
publicació en Tándem Edicions de les seues
darreres obres en tres volums magníficament
El 1964 en l'editorial L'Estel iniciada per Sanchis
Guarner, publica Meravelles i picardies en dos volums editats.
i en els quals el nostre malaguanyat company fa un
magnífic prbleg que diu entre altres coses:
Segons la meua opinió, l'Enric Valor és un
deis millors novel-listes deis últims anys en la
"Enric Valor durant molts anys ha estat internostra llengua catalana, amb una obra que consirogant els vells i les velles pobletans i masovers
dere admirable i extraordinaria: Sense la térra proprincipalment de la Serra Aitana salvant una pérmesa, que s'inscriu entre les millors deis darrers
dua segura d'un deis seus béns espirituals mes
anys, una novel-la d'un tremp i tall de la narratisignificatius, mes bells i mes desconeguts".
va russa.

Se me da que jamás le han alterado los pulsos las
malas artes de la capitulación, y que se blindó todo
de ética, para soportar las nubes radioactivas, tras el
desastre de Almansa. Cuánto hostigamiento desde
entonces, y cuánta dignidad, para pararle los pies a
un imperio, ya con la sinrazón y el mosquete acreditado en el monte de piedad. Pero les quedaba en el
trastero la pesadilla y aun la sacaron con los ropones
de la virtud y unas tijeras disimuladas de costura,
para recortarles la voz a quienes la decían entera de
aventura y versos, de aperos y lluvia para atender
las tierras comunes que deslindó Tirant lo Blanc. Qué
tijeras aquellas, rueda que te rueda, por el óxido
devastador y finalmente estéril.
Y así fue, en un principio, como L'ambicio d'Aleix
se columpió por años, en el oscuro desván donde los

funcionarios censorios le aplicaban el potro y la
mancuerda a las palabras y a las identidades,
hasta que, agotados y perplejos de tanta y tan
vigorosa ambición, le matasellaron el salvoconducto y dejaron que Aleix se proclamara por los
escaparates de las librerías. En tanto se consumó
el secuestro, Enric Valor paseó su paciencia y su
noble y enjuta estatura de caballero, como un
modesto lord escocés por los vericuetos de la Foia
de Castalia. Andaba ya auscultando el sentir y el
decir de nuestras gentes y los coleccionaba a
punta de lapicero y al dictado de los principios y
de la conciencia, de un país con los indicios lacrados y acuñados por la intolerancia y la gorra de
plato del prestidigitador.
Qué pronto supo el joven escritor de jauría y
adversidades. Lo he leído, casi de recluta, en las
páginas de El Tío Cuc, aquel semanario satírico
que se publicó en Alacant y se anunciaba "defensor de la xusma i de la gent de tro", y que se hundió con su capitán, Josep Pellicer, en 1936, cuando
lo de la riada del fascismo.
Refiriéndose a aquella publicación, el poeta
Lluís Alpera nos avisa de cómo el joven Enric
Valor i Vives intentó "dignificar l'expressió
idiomática sobretot en dos camps lingüístics: a)
impulsant l'adopció de l'ortografia segons la
Declaració de les Normes de Castelló de l'any
1932, que van signar totes les Institucions i
escriptors i gramátics valencians de l'época
-recordem, entre aquests últims, el Pare Fullana,
Caries Salvador, Manuel Sanchis Guarner-, i que
segueixen vigents per ais escriptors valencians
hui dia i b) una correcta tria de léxic popular,

rebutjant els abundants castellanismes de la parla
quotidiana".
Lo he leído igualmente en El Luchador, diario
alicantino y republicano que dirigieron los hermanos Juan y Alvaro Botella, y en el que se enroló también Enric Valor, hasta que las mismas
aguas oscuras y viscosas se lo llevaron por delante, como tantas y tantas otras cosas y aspiraciones.
Causas buenas, pero transitorias a las que se asía
aquel joven de Castalia, para terminar desembocando en un paisaje desolado: un paisaje para
después de las palabras astilladas y paganas o
gentiles, en los evangelios de la bayoneta y de los
muros.
Una biografía a dentelladas que no se agota ni
consume la actitud cívica y el compromiso con su
propia voz que es la voz propia del pueblo valenciano. A estas alturas, ignoro la vigencia íntima de
la desesperanzada Sense la térra promesa. Pero, sin
ninguna duda, Enric Valor es una poderosa raíz
que le gana, palmo a palmo, la tierra y le escribe
la justa y hermosa palabra prometida a una juventud que ya no aguarda, sino que exige. Enric
Valor, caballero que culmina su elegancia en sombrero de ala ancha y conoce que aquella y esta
otra no se enfrentan, cuando expresan el respeto,
la belleza, la tolerancia, la libertad y la cultura de
los hombres, y no se imponen por las águilas
imperiales y ya desplumadas. No hace mucho,
fui, codo a codo, voz a voz, por los derechos que
todavía algunos regatean, con Enric Valor, y sentí
muy de cerca cómo se escribía, a cada paso, esas
dentelladas débiles. De dentadura postiza. Tan es
así, que más de uno se la dejó en la pernera.

ENRie VALOR
ESCIUPTOR l PATRIOTA
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Parlar d'Enric Valor és, en primer lloc, parlar d'un
senyor. D'un senyor com ja n'hi ha pocs, d'un senyor
deis d'abans, d'aquells que trasmetien una sensació
d'auténtica aristocracia, d'un taranna personal que
et fa sentir al costat de tota una personalitat. Tots els
qui el coneguen i l'hagen tractat compendran perfectament de qué estic parlant. Perb una vegada sentada aquesta primera premissa, ealdra afegir sobre
Enric Valor que no és un senyor qualsevol. Valor és
una persona profundament compromesa amb la seua
térra, amb la seua llengua i amb la seua gent. Compromés per amor, perqué és aquest un amor molt
profund, que Valor du al cor des de la seua primera
joventut, que Yha acompanyat al llarg de la seua
vida i que l'acompanyara sempre. De Valor, podem
parlar-ne com a gramatic, com a contallista, com a
novel-lista, perb, sobretot, i amarant tots aquests
altres aspectes, podem parlar-ne com a patriota.

Enríe Valor en un parlament públie, en acabar una multitudinaria manifestado per la llengua a Valencia, maig de 1995.

Enric Valor té una voluntat de servei que fa d'ell
un deis referents nacionals mes clars del País
Valencia deis nostres temps.
Quan el Bloc Jaume I, aleshores recentment
creat, va buscar un president que fos el cap visible
i indiscutible de seu propbsit de reunir sota uns
plantejaments mínims totes aquelles persones
que esta ven per la llengua i el País, el nom d'Enric Valor estava cantat des del primer moment; ell
era la persona mes indicada, qui podia unir fácilment les voluntats, qui podia ser acceptat com a
tal per tothom, sense cap mena de reticencies. I el
senyor Valor, que es va sentir ben orgullos i honorat per aquesta designació, va acceptar el carree
no com una mera distinció honorífica sense repercussions en la seua vida, sino, ben al contrari, amb
l'esperit juvenil (sí, juvenil, per qué no?), amb l'esperit emprenedor que el caracteritza; i el va assumir com un treball real, com una tasca que el fa
ser al peu del cañó en tots els actes, convocatbries
i intervencions publiques del Bloc. I per aixb, tota
la gent que configurem aquest gran moviment
cívic que és el Bloc Jaume I, ens sentim orgullosos

del nostre president. I ell de nosaltres, n'estem
segurs.
Enric Valor ha salvat per a la memoria col-lectiva els contes de la nostra térra, ha ensenyat
noves generacions de valencians a aprendre i
emprar millor la seua llengua, i a estimar-la mes
com mes la coneixien, ha proporcionat amb les
seues narracions noves bases per a la nostra literatura, pero, sobretot, ha estat per a tots nosaltres,
com a persona i com a patriota, com a defensor
incansable de la unitat de la llengua, com a veu
constant en exigencia de la seua normalitat i normalització, com a evocador constant de la memoria deis nostres orígens i de la nostra identitat, un
exemple de patriotisme, un exemple de valencianitat, un referent per a les noves generacions que,
formades sovint en la llengua deis valencians a
partir de les seues rondalles, han trobat després
en ell el model de fidelitat que tanta falta fa a un
poblé sovint vacil-lant, "molí", com és el nostre.
Per tot aixb, Enric Valor, el senyor Valor, ocupa ja
per mérits propis un lloc important en la historia
del valencianisme del nostre segle.
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Conéixer Enric Valor i conéixer -encara que no a
bastament- la seua obra és un privilegi i un goig que
cal compartir sempre que siga possible. L'home, l'escriptor i els seus llibres formen un conjunt unitari,
venen a ser una mateixa cosa. Diguem-ne que no
conceps el senyor Valor sense parlar de llibres, de
llengua, de paisatge i d'estima al país. Les seues
narracions et fan sentir la personalitat de l'autor i
aqueix arrelament a la térra i la cultura que li son
propis.
El contacte amb aquest autor valencia, siga a través de la seua obra o de la seua persona, possibilita
un enriquiment lingüístic, cultural i huma tan especial que, com a mestra d'escola, sentía que havia de
transmetre'l ais meus alumnes. I és amb aquesta
motivació que el curs passat (94-95), prepararem,
una companya i jo, un projecte didactic consistent en

diverses activitats d'estudi a l'aula de classe i un
itinerari per la comarca de l'Alcoia, amb l'objectiu de fer conéixer a uns xiquets i xiquetes de
l'Horta de Valencia, de 12 anys, un poc de la vida
i l'obra del nostre autor actual mes preat.

determináis estudis. Per aixb la nostra pretensió
se centrava a:
a) Gaudir d'unes histories i d'un llenguatge
que aporten riquesa a la imaginació deis infants i
a l'ús de la llengua.

Hi vam teñir al nostre favor una coincidencia: el Centre Cultural Castellut de la vila de Castalla, convocava, el XlVé Premi Literari Infantil
Foia de Castalia, que per primera vegada
ampliava la seua difusió arreu de les comarques
valencianes per estar aquell any englobat dins
deis actes del Simposi d'estudi i festa Enric
Valor. Aquest fet hi motiva la participació de
molts deis nostres alumnes i una rondalla, creada i escrita coHectivament en una classe, va quedar-hi finalista.

b) Aprontar aqueix gaudi per adquirir o
reforcar coneixements curriculars (deis programes de les diferents assignatures) d'una manera
mes viva i significativa.
Per aixb donárem al treball una orientació
molt vivencial i considerárem important la realització d'un itinerari per alguns deis llocs geografics presents en les rondalles d'Enric Valor. Hi
várem preveure també una visita de l'autor a la
nostra escola en acavar les activitats. I és amb
aquesta perspectiva interdisciplinar que estructuraren! l'experiéncia en tres fases: la previa a l'itinerari, l'itinerari en si i la fase posterior a l'itinerari.

Aquesta coincidencia va ser accidental, pero
ens empenyia encara mes a tots, professors i
alumnes, en la nostra decisió de treballar i viure
algún aspecte de l'obra i la persona d'Enric
Valor.

Objectius generáis que ens hi vam marcar:
Val a dir que, de tota l'obra de Valor, aquella
que s'adapta mes al món escolar és bbviament la
de les rondalles. A partir d'elles treballaríem i així
titularem el nostre projecte, "Un passeig per les
rondalles d'Enric Valor: aproximació a la comarca
de l'Alcoia".

Com tots els projectes educatius, el nostre treball comencá definint-hi uns objectius generáis.
Totes les activitats que calia realitzar haurien de
contribuir a aproximar els nostres alumnes, entre
altres a:

Les rondalles, un material didactic excepcional

- Conéixer i valorar algunes característiques
especiáis de la identitat lingüística, cultural i
histórica deis valencians.
- Conéixer aspectes de la riquesa del nostre
patrimoni cultural i el seu significat com a memoria col.lectiva.
- Valorar i respectar el patrimoni natural, lingüístic, artístic i social. Assumir les responsabilitats que suposa la seua conservació i millora, gaudir-ne i utilitzar-lo com a recurs per al
desenvolupament individual i col-lectiu.

Les rondalles son elements de cultura popular que aporten informacions diverses sobre el
passat i el present d'un poblé. Sobre el passat perqué hi reflecteixen una manera de viure propia
d'altres temps. Sobre el present perqué aporten
elements permanents d'un entorn prbxim, com
els geográfics, o elements canviants pero encara
vigents com certes creences, certs treballs i sobretot una parla. Es evident que les rondalles valencianes d'Enric Valor constitueixen fonts d'informació interessants sobre aspectes geográfics,
histories, sociolbgics, paisatgístics, ecolbgics i lingüístics. Es evident, per tant, que treballar sobre
elements de tots aquests aspectes constitueix un
mitjá d'estudi interdisciplinar válid i motivador
que, alhora, contribuirá a conéixer millor el nostre entorn.

És ciar que aquests objectius -i d'altres que
vam establir-hi- s'havien de traduir en la definido d'uns continguts que calia treballar, els quals
formulárem tenint en compte aspectes deis programes de les assignatures de Ciéncies Socials,
Valencia i Educació Artística. Diguem, per tant,
que no es tractava de fer treballs "extra" sino que
a partir de les rondalles d'Enric Valor i de les activitats que al voltant d'aqüestes realitzaríem, podíem desenvolupar temátiques contingudes en els
programes.

D'altra banda, amb la seua estructura narrativa, próxima al món deis infants, les rondalles proporcionen gaudi i motivacions múltiples per a
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Enric Valor a la placa que du el seu nom a Petrer [1992]

Activitats
-Abans de l'itinerari:
Aqüestes es van realitzar com activitats propies de les assignatures que he esmentat, durant
l'horari dedicat a aqüestes árees i com a part del
treball que es fa a classe i a casa.
Hi vam destinar quinze dies (tres setmanes) a
la realització d'aquestes activitats, que van
comencar, com és lbgic, amb la lectura de les rondalles d'Enric Valor, adaptades per Rosa Serrano,
la col-lecció de les quals es troba prácticament en
totes les biblioteques escolars.

Es plantejá a continuado una recerca d'informació sobre els orígens deis vells contes fabulosos, la funció, els tipus que hi ha i les característiques mes importants, i es va aplicar
posteriorment aquesta informació a les rondalles
valencianes objecte del nostre estudi.
S'hi feren també fitxes biográfiques deis personatges protagonistes de les nostres rondalles,
estudi de locucions i frases fetes utilitzades, localitzacions en els mapes d'elements geográfics que

El viatge a Castalia, vila natal d'Enric Valor,
amb el passeig peí carrer Major i la pujada al castell, ens posa novament en contacte amb espais
geográfics diversos i prbxims, fantástics i reals.
Especial emotivitat ens va produir trobar-nos
davant de la casa de 1'autor, tancada pero que sentíem viva, per la qual cosa els xiquets i xiquetes li
dedicaren un espontani aplaudiment.

apareixien en les rondalles, classificació d'aquests
elements geográfics, etc.
-Durant l'itinerañ:
L'itinerari s'iniciaria a Alcasser en autobús
fins a Benifallim, poblet on Enric Valor sitúa
diverses rondalles -"El gegant del romaní" per
exemple-. Allí, després d'esmorzar es realitzaren
les activitats previstes, basades en l'observació de
les característiques del poblé, de la gent que hi ha,
del relleu i del paisatge i amb l'establiment de
conclusions a partir de les observacions.

Després de l'itinerari:
L'endemá d'arribar a Alcasser tindríem la visita d'Enric Valor a la nostra escola.
Els alumnes de diferents classes de primaria
durant aquella setmana havien llegit rondalles,
n'havien escrites, les havien dibuixades. La visita
de l'escriptor hi era esperada amb espectació.

A continuació es realitzaria a peu una llarga
marxa cap a Benilloba, poblé on esta situada la
granja-escola que anávem a utilitzar com a punt
de residencia i com a centre de les activitats. Des
d'allí divisávem el Tossal del Moro, on Valor
ubica la rondalla "Els guants de la felicitat", la
serra Mariola, l'Aitana i molts deis llocs i llogarets presents en el fantástic món de les narracions
populars transcrites peí nostre autor.

Hi van ser gairebé dues hores de conversa. Els
xiquets i xiquetes li contaren les seues vivencies
per la comarca de l'Alcoiá. Valor els contá records
de la infantesa, els parla de llibres i de conreu de
la llengua. Els ajudá a autoestimar-se com a membres d'una col-lectivitat i s'hi féu estimar.

Allí, a Benilloba, en el mas que ara fa de granja-escola, voltats de conreus de seca -cereals i oliveres fonamentalment- i col-laborant en la cura
del ramat, com també realitzant activitats
manuals com l'elaboració del pa, podíem aproximar-nos un poc vivencialment al món rural de
l'Alcoiá de temps llunyans i no tan llunyans, alhora que teníem la possibilitat de sentir-nos integráis en un paisatge que Enric Valor ens havia
oferit literáriament.

La intervenció d'un alumne agraint-li la seua
vinguda a l'escola resumeix el que fou un esdeveniment, amb aqüestes paraules:
Els xiquets i les xiquetes d'aquesta escola i també
els professors i professores i pares i mares que com pot
veure es troben ací presents, estem molt contents i ens
sentim molt satisfets per la presencia d'Enric Valor
entre nosaltres.

En un altre moment anarem a peu a Penáguila, vila on s'esdevingué el cas esgarrifador que
protagonitzá la jove Toneta en la rondalla "I queixalets també". Davallárem peí camí d'oms que
descriu Valor en aquest conté, dinarem en la font
on s'aparegué la mort a Toneta i pujárem a la cova
del Dimoni fumador. Tot un paisatge pie de suggeriments rondallístics que ens permetia conjugar
imaginació i realitat, literatura i ciencia, passat i
present.

És un honor que naja volgut venir al Col.legi
Public 9 d'Octubre d''Alcasser un escriptor tan important i que tant ha treballat per la nostra llengua i cultura.
Avui és un dia especial. Tan especial que quan
siguem majors i contem ais nostres filis i filies les histories de Nabet o de El dimoni fumador o de El patge
saguntí, amb emocib els direm: "Era el 12 de maig de
1995. Aqnell dia vingué a la nostra escola Enric
Valor".

Les representacions de contes, l'análisi de
diversos aspectes deis paisatges deis voltants, el
contacte amb la gent que hi havia, possibilitá ais
xiquets i xiquetes abundants elements d'enriquiment.

Grades Enric.
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mes de la seua importancia com a escriptor,
la seua novel-lística, amb les seues rondalles, i
seua tasca com a gramátic, amb una obra acurada i escrupolosa, Enric Valor ha estat mentor de la
cultura catalana al País Valencia; infatigable, constant, sempre a l'aguait de les necessitats que el nostre poblé demanava.

Vaig conéixer Enric Valor en la reunió literaria
que el jutge Miquel Adlert Noguerol feia a sa casa
del carrer de Pere el Gran, a Valencia. En aquella reunió hom parlava de tot, sobretot de literatura, i de
moltes picabaralles associades a aquesta. Enric Valor
freqüentava aquelles sessions setmanals, i en formava part regularment. Corrien els primers seixanta...

Enríe Valor amb l'escriptor Francesc Mira en una manifestado per la llengua, maig de 1995.

Valor no vivía de la ploma, era corredor de
corriere, una professió que, segons deien, era altament productiva. Viure d'una professió diferent
té avantatges per a l'escriptor. Així ho va creure
J.V. Foix entre altres; d'aquesta manera hom no hi
hauria de fer i d'escriure moltes coses que comprometen la independencia intel-lectual i creadora. La repugnancia peí compromís ha estat sempre al bell mig deis problemes literaris, i n'ha
format part indissoluble.
A primers deis seixanta, Valor vivia al carrer la
Ñau, prop de la Universitat Literaria. La casa tenia
una distinció especial, sovint constatable a altres
cases del centre del cap i casal del Regne; un estil
que, per a un jove d'Alacant, era solemne i barroc
alhora. Valor tenia al seu despatx un gran falcó
pelegrí naturalitzat, record de passades caceres
per la serra de Castalia, allá peí mas de Planisses,
un altipla recbndit i mític que va ser propietat del
nostre escriptor durant la seua joventut. Valor era
-i és- un home extraordináriament corréete i respectuós, sempre atent i disposat al dialeg; tractava
de vosté els seus interlocutors, independentment
de llur edat i condició, i, no obstant aixó, infonia

una confianca serena, sense cap tipus de reserva,
fora de les elementáis regles d'educació i bones
maneres. Entre els joves, Enric Valor era el Sr.
Valor, un cavaller. I aixb era ben curios, perqué
ningú no deia Sr. Casp, o Sr. Fuster, o Sr. Adlert, o
Sr. Sanchis... Només ell era senyor, els altres eren
esmentats peí seu nom o pels seus cognoms, sense
que aixb pogués interpretar-se com a manca de
respecte o displicencia.
Home minuciós i perfeccionista, els seus relats
mantenien alts nivells de perfecció formal. Ell
pensava que un escrit, abans que qualsevol tret
estilístic, havia de ser escrit amb perfecció
ortográfica i gramatical. Es aquesta actitud la que
el va convertir en fiable gramátic. Recordé que,
quan publica Lambido d'Aleix va afegir un full a
part de correcció d'errades, només se n'hi incloi'en
dues, una era una coma que hi mancava.
L'obra literaria i lingüística d'Enric Valor és
un servei al país. Des de les col-leccions de rondalies fins a les normes de flexió verbal valencianes,
o les seues novel-Íes, la seua activitat vol projectar-se en benefici de la llengua del valencians. La

cerca de perfecció el dura a indagar profundament, i escorcollara les arrels de la llengua en els
automatismes lingüístics deis valencians, tot bandejant qualsevol de les idees delirants i desorientadores que han enfosquit la nostra perspectiva
durant tant de temps.
Aqueix afany perfeccionista de Valor el fara
redactar un tipus de rondalla molt peculiar, on la
trama argumental és només un pretext per a l'eixamplament narratiu. Així, la rondalla, típicament curta i de descripcions esvaides, esdevé un
relat d'extensió considerable en qué, tot i mantenir la imprecisió del temps cronolbgic de l'acció,
tot i conservar la seua irrealitat, conforma un
entrellat dens, minuciós, ben estructurat que l'allunya d'aquesta tradicional literatura oral. Enric
Valor, conscient de la manca de models narratius
contemporanis entre els valencians, tracta de
crear-ne. Després vindran les seues novel-Íes i
aprofundirá aquesta tendencia encetada.
Enric Valor, que es va acostar a la literatura pels
interessos afectius que el Higa ven amb el seu país i,
sobretot, amb la seua llengua, que va fer el que va

voler en ella -perqué, com hem vist, no ha viscut
de la literatura-, és un exemple ciar d'independéncia intel-lecrual i de rigor, un camí que cal resseguir.
La trajectbria de Valor és rectilínia, sense cap
sorpresa ni vacil-lació, des de la seua llegendaria
coHaboració en el setmanari alacantí El tio Cuc,
abans de la Guerra, fins a les seues novel-Íes del
cicle de Cassana, tot és un seguici d'assenyades
iniciatives. No debades se li atorgá el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes i el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes.

Enric Valor, perfectament lucid ais seus vuitanta-cinc anys, és l'únic mestre viu que va
empentar, allá pels anys cinquanta i seixanta, la
nostra recuperació literaria, cultural i política.
Ho va fer sense esperar res a canvi, conscient
deis seus interessos personáis i col-lectius, amb
una honradesa que li ha fet guanyar el respecte
deis seus enemics, si és que en té.
Ara, no és tan sois una figura senyera de la
nostra literatura, és, a mes, un símbol de les nostres responsabilitats civils com a valencians.

HOME DE PARAC1L1S,
MESTRE ENTRANYABUE
Rosa Seri¡&m

Enric Valor és un ser poliédric. Moltes les cares i
molts els anys per a polir-les i perfeccionar-Íes, Així,
tenim el senyor Valor i 1'Enric Valor cacador i meteorbleg, el gramatic i el lexicbgraf, el rondallaire i el
novel-lista, el patriota incombustible i el narrador
empedreít. Per a mi és també un ésser huma entranyable, un reierent étic, un amic gran. És tant el mestratge, tanta la complicitat, tantes les hores compartides,.!
Podría parlar del rondallaire i de les rondalles
que, al capdavall, foren el motiu i el pretext de la
nostra collaboració. Uespurna que m'iílumina en la
descoberta d'un treball literari immens i precís albora: un corpus breu de trenta-sis rondalles fetes arbre
frondós a partir d'una llavor minúscula. Fou en la
primavera del 76 quan vaig parlar amb ell per primera vegada. Quan per primera vegada el vaig

convidar a assistir a una Escola d'Estiu. Vint anys
passen tan de pressa per la pell i per la memoria...!
Podría parlar del gramátic, de La flexib verbal
amb la cual vaig aprendre a donar seguretat ais
meus comportaments precisament verbals, voltats sempre de tantes vacil-lacions; deis Temes de
correcib lingüística que treballárem coHectivament
tot l'equip de mestres de l'Escola Gavina aquell
hivern. L'hivern en que assumírem la necessitat
de fer un pas mes cap endavant, en els nostres
aprenentatges. Podria parlar de l'experiéncia
riquíssima, des del punt de vista intel-lectual i
afectiu, de treballar, durant mesos, junts mestre i
deixebla, en l'elaboració d'expressions peculiafs
de la llengua. Modismes i frases fetes. Quina
capacitat de treball la seua! Quina tossuderia
amantenir la vigencia d'un terme que ja ningú
empra! Quina elegancia per a fer-te veure Terror
comes, el matís que es resisteix! Quina alegría
davant la troballa comuna, la coincidencia! Quin
rigor intel-lectual capac, de motivar-li noves recerques davant alguna reserva meua i quina humilitat per a saber agafar el telefon i -"Perdona Thora
tan tardana!"- reconéixer que sí que es pot dir el
que ell es resistia a dir o a acceptar! Quina sorpresa enriallada davant un exemple que mai no se li
hagués acudit a ell, sempre tan mesurat i tan

"serios" en les exemplificacions de Mülorem el
llenguatge : "Passege cada dia peí caminal de
davant casa", "En un pía vora el Túria vaig trobar una frondosa albereda"...
També podria evocar l'Enric Valor viatger. O
millor dit, l'Enric Valor company de viatge. Constrenyit el eos peí cinturó de seguretat que es posa
ja, com qui diu, a l'escaleta de casa, a l'escaleta de
Dickens... El eos ben lligat i la llengua desfermeda. Incapac. de repbs. Assumint, potser inconscientment, la funció de fer companyia al conductor. Conductora en el meu cas. Incapag, amb mes
probabilitat, de sostraure's a la necessitat de
comunicar-se. De compartir. De compartir-ho tot:
el tramuntana que s'alca. La carena que es retalla
altiva. El verd d'arbres i matolls. El record que li
desperta el fet de travessar una riera seca. Un altre
tipus de records, mes íntims, que li alleugereixen
l'esperit, de sobte. Els afectes, les alegries i les
recances que ha sembrat pels racons del país. I
que li floreixen a la memoria salvatge de forma
imprevista.
També podria parlar del senyor Valor. De la
senyoria del senyor Valor. De la seua altra gramatica, la deis valors humans, la de l'ética necessária
per a viure i per a conviure. Per a salvar-nos de
l'animalitat.

Enríe Valor amb l'exconseller de Cultura i Educado, J. Romero ¡ Rosa Serrano

ENRIC VALOR: HOME DE PARAULES, MESTRE ENTRANYABLE
Rosa Serrano

I del Valor polític. De la fidelitat a unes idees.
De la defensa de la virtualitat d'aqüestes idees.
Tan sois l'ésser huma, carregat de miseries i mesquineses pot fer fracassar una idea. De l'idealista
que arriba a enardir-se i sempre acaba preguntant
com és que ningú no critica amb la mateixa
virulencia les lacres del capitalisme. I mes concretament, de l'Enric Valor nacionalista. De l'Enric
Valor adolescent i nacionalista. Del Valor madur i
encara mes nacionalista. Del senyor Valor octogenari i irreductiblement nacionalista. La seua consciéncia nacional és indestriable del seu sentit de
dignitat humana. Del seu saber-se ésser racional.
Capac també de sentiments i de passions.

paraules. Que mantinga amb elles una relació gairebé erótica. Et parla del seu origen, amb il-lusió.
De la seua semblanca amb paraules germanes
d'altres idiomes. Cita amb menyspreu paraules
noves, neologismes esnobs, préstecs o colonialismes i et reclama una mostra d'adhesió al rebuig.
De sobte, convertit en mercader léxic, li brillen els
ulls, riu i somriu i comenca a proclamar la bellesa
d'un mot o d'un altre. Aconhortar, posem per cas.
O abellir, aidar, adir-se. I et posa exemples. I t'explica anécdotes. I determina el territori estricte de
la paraula: "Aixb a l'Horta ho heu perdut, pero a
la Foia es manté vivíssim." I els busca padrins:
"Sanchis deia... Coromines em va dir... Molí no va
trobar...." Quan viatges amb el senyor Valor cada
paraula es multiplica per deu. Tal és la seua capacitat de precisar. Quan estem al costat del senyor
Valor, és fácil recordar Gabriel Janer Manila quan
escriu: "He dit de vegades que altre temps no hi
havia "arbres", perqué la gent coneixia cada
arbre. No hi havia "arbres" perqué hi havia alzines, i pins, i ametllers i pollancres..." Així és justa-

Enric Valor, ja veieu, és un tema vastíssim.
Inesgotable com el seu mestratge. Tanmateix, cal
triar. I triaré ara. Decidesc fixar-me en una sola
idea. Enric Valor: un home de paraules. Certament és home de paraula. I tots sabem el que aixb
significa. I, a mes a mes, és home de paraules. Mai
no he conegut ningú que les estime tant, les
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ment. Cada arbre té un nom com el té cada ocell,
cada ferramenta i cada ferrament, cada núvol i
cada plec de la térra. Enric Valor sap el nom de
cada cosa. I el transmet. I es dol de les simplificacions. I de l'empobriment léxic que és un empobriment molt mes greu i profund del que pensem
perqué també a Janer Manila li he llegit que:
"L'home esdevé home, s'hominitza, per la seua
capacitat de nominado, a través del llenguatge.
En definitiva, perqué és capac, de posar nom a les
coses que té al seu abast."
Acabaré desplegant un record. Una nit se'ns
va fer molt tard en un acte de presentado de la
seua magnífica trilogia Cicle de Cassana. Poster
veníem de Bocairent. La nit era negra i hi havia
una lluna plena perfecta. Jo conduía i Enric Valor
parlava. Sempre parla en el cotxe perqué diu que
circulant li millora la circulació. I si repeteix
aquesta idea davant acompanyants diferents
sempre riu al mateix moment perqué cada vegada es meravella de la gracia de la troballa associativa (circulació-circulació). L'acte havia estat
un éxit i el grup de compatriotes, com diu ell, que
l'havia organitzat, entranyable i entusiasta. He
de dir que jo sé com han revifat el senyor Valor
aquests contactes amb col-lectius d'amics. Veus el

poblé quina gent dona? El poblé resisteix, Rosa!
Els pobles salvaran el país. Ja ho diu el meu gendre." Mai m'ha explicat ningú tantes coses sobre
la vinya, com en aquella ocasió. Mai he sentit
anomenar tantes classes de raím. Noms i cognoms. Llinatges i nissagues. I cada paraula tenia
el sentit precís. I cada element tenia el seu nom
propi. I tot era dit, en aquella nit mágica, amb
una fonética puríssima. I amb una immensa estima per la llengua i la térra.
"Dit d'un afecte molt pregón, molt íntim".
Aquesta és la definició de l'adjectiu entranyable
que dona Fabra. El Fabra que ell anomena constantment. La nostra és, dones, una relació entranyable. Perqué ell és una persona entranyable.
Perqué tots dos creiem en la capacitat energética
de 1'afecte. I també perqué hem tingut temps,
molt de temps per a compartir: añades i tornades
d'actes de presentació; retalls d'itineraris vitáis
viscuts, de vegades, amb altres persones; hores i
hores de llum diferent parlant de llengua i parlant
ell, amb la llengua o el riure, de la seua vida, llarga i apassionada. Malabarista de la paraula i de la
memoria, no necessita moure el capell perqué se li
enlairen mil records. I, com diu ell, recordar en
silenci cansa tant...!

PT ^SEt:- WAI A D
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Oempre enyorem les bones coses del passat. Tot i que
mai vull aturar-me i mire sempre cap al futur. Supose que algún día hauré d'escriure els records del passat. Si mes no, per alio de fer un exercici literari desconegut. Vaja! Per no perdre mai la áiscrpliriñ/mí¡
l'habit d'escriure.
'^^ttK.
El cas es que se m'ocorre que una primera plana
d'un possible dietari —o membries del P a s s a Mw|j
podria ser,— per qué no?— els meus primers records
del Sr. Valor. Possiblement, el primer cognom de
IH^alor que vaig conéixer fou el del "Sr. Valor". O,
í^plmenys, no me'n recordé ara de cap altre de mes
«interior.
Desconec si per una simplificado generacional
ens agradava, quant al tractament, dos blocs de perWi/f/fffffi/IlMj/
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sones entre el nacionalisme cultural valencia: aquells
a qui t'adrecaves directament peí nom i cognom i els
«Iparlaves de tu i aquells altres, ben pocs, per cert, a

Enríe Valor amb F. P. Burguera, J. Fuster, J. Maldonado ¡ E. Clin

qui, per l'edat o per un posat de cert respecte, els
parlaves sistemáticament de vosté i, bbviament,
esdevenien senyors: Sr. Beüt, Sr. Pizcueta, Sr.
Martí Domínguez, Sr. Rigal... i Sr. Valor.

académiques i la investigació. Per aixo, per a
mi, l'un era D. Manuel, i l'altre era el "Sr.
Valor", tot i que tots dos t'inspiraven confianca,
respecte i seny.

En el cas d'Enric Valor em sembla, i potser és
una opinió ben personal, era, mes enllá deis cenacles deis Srs., aquell a qui mes teníem a ma per la
seua disposició a ajudar-te, i a mes, sense perdre
la categoría de Sr., es feia voler mes, sempre d'una
manera ben desinteressada i generosa. El Sr. Valor
amb la seua bonhomia, saviesa i alguna fórmula
secreta per a la didáctica tan eficac. com senzilla,
arribava ben fácilment a tothom. Semblava que
tenia tot el temps del món per a atendre't, per a
servir-te, per a aconsellar-te.

No sabría dir-vos ara quan fou el moment
exacte que vaig conéixer el "Sr, Valor". Sí que
recordé els mots d'encoratjament que em va dedicar peí fet d'assabentar-se que em trobava treballant amb el mestre Sanchis en aquell projecte de
sistematitzar totes les dades de recerca que teníem
de Y Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Alio
devia ser l'any 1959, quan jo acabava de tornar de
Madrid. Enric Valor em va parlar molt bé de Sanchis Guarner, amb qui tenia molt bona amistat i
cree que, de tant en tant, li demanava consell. El
Sanchis també s'estimava molt Valor per aquella
época. Quan el mateix any 1960 es va publicar
L'ambicio d'Aleix, recordé que el mestre em va parlar molt bé de la novel-la, sobretot, peí gran domini de la llengua, de la construcció i del léxic. Així
mateix, posteriorment, en fer-se carree D. Manuel
de la direcció literaria en la segona etapa de L'Estel, va publicar dos volums de Meravelles i Picardies
de Valor, amb un prbleg elogios i contundent.

De fet, com tothom sap, era, a inicis deis seixanta, al costat de Caries Salvador, una de les
persones que mes havia divulgat el fabrisme al
País Valencia i que, per tant, no sois sabia bona
cosa de normativa sino també de léxic, per la
seua gran afició a escoltar —i destriar amb
encert— la parla viva. Recordem que a fináis
deis cinquanta ja es trobava Sanchis Guarner a
Valencia, i tot i que també era un altre gran
"Sr." a qui també agradava rebre i aconsellar la
gent, la seua ambició básica eren les aules

Les converses amb el Sr. Valor em resultaven
ben fructíferes per l'afabilitat i peí seu ampli
•

i

coneixement, tant lingüístic com literari. A mes,
semblava que disposava de tot el temps per a tu.
Si algún cop recorría a l'humor, aquest era molt fi,
sense cap to irbnic, i plenament divertit. Humor
que no ha deixat mai de teñir, fins i tot en circumstáncies adverses. Ara deduesc que es notava
que era una persona que havia escoltat bastant la
gent del camp contar les seues histories i n'havia
tret un gran profit.
Un bon dia, no sé si per indicació del mestre
Sanchis o per iniciativa meua, vaig deixar-li un
esborrany de treball meu sobre el léxic de botánica valenciana en Francesc Eiximenis, que mes tard
esdevindria la meua tesi doctoral, per tal que em
dones la seua opinió. Géneros i treballador, sabut
i amable, al cap de poc de temps em va retornar
tot el material, acompanyat de nombroses i sucoses informacions sobre variants dialectals, precisions terminolbgiques i diversos registres amb

una gran precisió i coneixement. Posteriorment,
les hi vaig incorporar i li vaig agrair ben de cor la
seua inestimable aportació.
Finalment, voldria recordar Y"impacte" que
ens va produir a la gent de la meua generació la
lectura d'una "senyora" novel-la: Lambido d'Aleix, que va aparéixer l'any 1960, pero que ja estava redactada des del 1948. Mes enlla de la valúa
estilística, ens colpia perqué, com molt bé ha assenyalat V. Escriva, la peripecia d'Aleix i Pauleta
esdevenia un "cant a la propia térra, a la comunitat de llengua, historia i cultura que fan d'un
poblé alio que els romans en deien una nació".
Enric Valor i Vives, amb aquesta primera
novel-la encetava el camí que va des del ruralisme
cátala del s. XIX i del realisme a l'estil de Narcís
Oller fins a una narrativa actual, capac de relatar
les vivéncies mínimes.
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1. Literatura oral, rondalles i rondallaires
urant molt de temps, la literat u r a de tradició oral ha estat
considerada com un fenomen
secundari, com una especie de
germana pobra de la literatura escrita, la germana que tothom estima pero que tothom
oblida a l'hora de les grans
ocasions. De fet, sempre que
es parla de rondalles o d'altres variants de literatura oral o folklórica, es fan servir expressions que
amb prou faenes aconsegueixen amagar connotacions d'inferioritat; expressions com ara "literatura no culta", "literatura tradicional" -en determináis contexts "tradicional" s'oposa a
"progressista"-; fins i tot amb l'etiqueta "literatura oral" es contraposa el prestigi de la paraula
escrita, de la lletra impresa i de l'autor amb nom i
cognoms, amb la humilitat de la paraula del
narrador oral, del narrador anbnim. I tanmateix
cal recordar que alio que anomenem literatura oral
constitueix la primera manifestado de l'art fet
amb paraules.
Dins l'extens i variat món de la literatura de
tradició oral -refranys, proverbis, endevinalles,
romaneos...- destaquen per la seua riquesa i complexitat unes narracions anónimes en prosa, de
tema fantástic o costumista, que relaten un fets
que es presenten com a imaginaris i que constitueixen una historia amb un principi i un final
perfectament definits.
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Sobre 1'origen de les rondalles i, en definitiva,
de tota la literatura oral, s'han elaborat diverses
teories que tracten d'explicar com i per que sorgeix aquesta literatura antiga que s'ha transmés
de generado en generado. Stith Thompsom opina
que la literatura oral és un mitjá d'expressar les
necessitats col-lectives i que perviurá sempre que
mantinga un interés o un atractiu per a la comunitat. Per aquesta mateixa rao, si les rondalles o
qualsevol altra peca de literatura oral han arribat
fins a l'actualitat, és perqué, d'una manera o
d'una altra, acompleixen alguna de les funcions
básiques d'aquest tipus de literatura:
-diversió.
-instrucció.
-transmissió de creences religioses.
A banda de l'anonimat esmentat suara, cal
afegir que la rondalla es caracteritza principalment per una rigorosa invariabilitat temática que
no és incompatible amb la fluidesa argumental. I
és en aquest punt on el rondallaire pot donar eixida a la seua personalitat. Vladimir Propp exposa
que, tot mantenint la fidelitat al nucli temátic, el
rondallaire pot introduir transformacions que
aniñen des de la reducció fins a l'amplificació.
Quan parlem de l'Enric Valor rondallaire, no cal
dir-ho, ens trobem amb un narrador que fa de
l'amplifiació un element important, pero cal
remarcar que aquesta amplificado no anul-la mai
la rondalla, ans al contrari, l'enriqueix. En aquest
mateix sentit, Gemma Lluch pensa que, malgrat el
fort tractament literari de la rondalla d'Enric
Valor, "la seua estructura profunda resta intacta".

ta sense qüestionar-la mai la jerarquia social;
característica que encaixa perfectament amb el fet,
que molts autors han ressaltat, que les rondalles
fantástiques reflecteixen un món anterior al
capitalisme, fins i tot al món feudal. Per aquesta
rao, el missatge de les rondalles sol ser d'un contingut ideológic aclapadorament conservador, i
tant els cástigs que reben els dolents com els premis amb qué els herois son recompensáis, procedeixen sempre d'una visió tradicional de la vida i
de la societat. Per regla general, el protagonista és
premiat amb riqueses, honors i un matrimoni felic
on l'amor sol anar aparellat a l'ascens social:
"L'endemá es van celebrar les noces d'Abella (filia
d'un comerciant de botigueta de poblé) i el príncep,
i d'allí en avant visqueren tots en aquella deliciosa
mansió i es feren molt vellets després de molts anys
de pau i tranquil-Iitat."
("Abella")

Sobre aquest punt haurem d'insistir en parlar de
l'originalitat del Valor rondallaire.

"Així, que ell i Silvana, fets una felic parella carregada de preciosos filis i filies, van viure molts anys, i, a
la mort en edat avancada del venerable rei, Dalmau
heretá el tron deis seus majors, que sabe regir amb
prudencia, fermesa i bondat."
("L'amor de les tres taronges")

2. El missatge de les rondalles
Hi ha una tendencia generalitzada a considerar les rondalles com un producte literari destinat
a xiquets i persones d'edat. La idealització, i per
tant el falsejament, que del món de la rondalla ha
fet la societat de consum ens proporciona la imatge idíl-lica del vellet o la vellera, voltat de xiquets,
que conta rondalles a la vora de la llar. Progressivament, i prenent com a pretext la importancia
que la fantasia té en aquest tipus de relats, ha anat
consolidant-se la idea que les rondalles son peces
ingenues i mancades de qualsevol mena d'ideologia.
Sobre aquest aspecte, els estudis de Propp ja
destacaven la necessitat d'una valoració histórica
de la rondalla. Per la seua banda, André Jolles
remarca que en les rondalles fantástiques domina
una "moral nai've" que fa que els fets s'esdevinguen segons les nostres esperances, seguint
una especie de moral "natural". Aquest codi
moral es mostra respectuós de la divinitat i accep-

Totes aqüestes consideracions son valides per
a les rondalles fantástiques, pero no poden ser
aplicades a l'analisi de les rondalles costumistes.
Cronológicament posteriors ais relats fantástics,
els con tes de costums es caracteritzen per l'abséncia d'elements meravellosos i per reflectir amb
versemblanca la realitat quotidiana. Aqüestes
rondalles solen situar-se en una societat agraria ja
establerta i desenvolupen arguments amb una
marcada intenció satírica i humorística.
Per aquesta mateixa rao, els fináis de les rondalles costumistes mostren molt sovint el triomf
de l'astúcia sobre la ingenui'tat, de la picardía i
l'enginy sobre la simplicitat i l'estupidesa. En
moltes rondalles de costums trobem un final en
qué la victoria de l'astúcia és tan aclaparadora,
que la situació conflictiva inicial -amablement
conflictiva, val a dir-ho- no resulta compensada
sino que es reforca i es consolida:
-"Els querosos a l'aigua, i els vividors, a viure!"
("Peret")

especificitats prbpies en les rondalles de tal o tal
país. Tret d'alguns detalls secundaris, que no afecten mai l'estructura del relat, les peculiaritats de les
rondalles valencianes d'Enric Valor rauen principalment en la forma.
Tot i aixb Gemma Lluch ha espigolat algunes
característiques no formáis que singularitzen una
mica les nostres rondalles, arreplegades per Valor,
respecte de les mateixes rondalles d'altres cultures:
1. Abséncia de violencia; si mes no, sembla
que el combat entre l'heroi i el seu enemic no és
del gust deis nostres rondallaires.
2. La major part deis nostres herois no teñen
carree nobiliari, mes aviat procedeixen de famílies
humils.
3. De vegades els personatges enganyen Jesucrist o el dimoni i, tot i aixb, van al cel.
Per la seua banda Neus Oliag hi destaca "el
relleu que hi assoleix l'humor, tret tan característic de la cultura del País Valencia, i que Valor utilitza d'una manera subtil i refinada".
Aquest mateix esperit trobem en les rondalles
d'animals, on el llop i la rabosa, principalment,
pero també el corb, el conill, el pollastre, representen virtuts i vicis humans.

3. L'originalitat d'Enric Valor

Podem veure, dones, que les rondalles valencianes d'Enric Valor, com les rondalles russes
d'Afanásiev o les alemanyes deis germans
Grimm, tant si es tracta de contes fantástics com
si es tracta de rondalles costumistes, se cenyeixen a una morfología concreta, a uns actants
determináis i a unes funcions especifiques. L'originalitat del rondallaire no podrá venir, evidentment, per la banda del contingut sino peí cantó
de la forma.

Una vegada arreplegat el material oral, el
recopilador de rondalles es troba amb el repte de
posar els textos per escrit. Heus aquí el primer
gran desafiament, perqué en aquell moment l'escriptor ja sap que aquell relat ha de passar per
forca per una serie de transformacions i el text
oral que té al seu davant presenta un seguit
d'entrebancs que haurá de salvar. Es tracta de les
dificultats derivades de l'oralitat i que básicament
son les següents:

Hem d'afegir-hi que determinades rondalles
molt nostrades, com ara "Esclafamuntanyes",
teñen el seu corresponent rus en "Ivan Zarevich"
(on hi ha la bruixa Baba Iaga, que fa el mateix
paper que el negre d'"Esclafamuntanyes"). Podem
reconéixer, així mateix, el nostre conté de "L'estreleta d'or" en la rondalla "Frau Hollé" deis
Grimm, en la rondalla francesa de Pérrault "Les
fades" i en la russa d'Afanásiev "El cap d'egua".
Tot aixb reforca la idea que no és gens fácil trobar

1. DESINTERÉS PER LA DESCRIPCIÓ. Ais rondallaires, els interessa exclusivament l'acció, defugen
qualsevol element accessori i només fan servir
l'adjectiu quan és imprescindible per a la caracterització deis personatges. Per aquesta rao el recopilador de rondalles ha de treballar amb textos on
manquen les descripcions geográfiques i els
detalls ambientáis. Per al rondallaire i per al seu
públie, la situació, el lloc on s'está, completa la
descripció: "Aixb era una familia de llauradors

que vivia per aquí i eren molt pobres", o "la dona
duia un vestit d'eixos, molt lleig, tot carregat de
coses". En passar la rondalla al llibre, el recopilador haura de suplir amb paraules precises alio
que el text oral dona per entes i que en l'escrit
seria una mancanca.
2. IMPORTANCIA DEL GEST I DEL PARALLENGUATGE.

El fet que la rondalla es transmeta oralment facilita que el narrador puga fer servir gestos, ganyotes, i veus i entonacions mes o menys intensificades que el recopilador haura de reflectir en l'escrit
amb les paraules adients.
3. ABUNDANCIA D'INTERJECCIONS que reforcen el
dramatisme del discurs. Tot i respectant-ne algunes i procurant mantenir la vivesa del text, el

recopilador haura d'explicar amb paraules tot el
que el rondallaire volia expressar amb les seues
interjeccions.
4. PRESENCIA DE VULGARISMES, DIALECTALISMES I
BARBARISMES. Es en aquest punt on el treball del

recopilador ha de ser mes rigorós per tal d'aconseguir un model depurat de llengua, i tot evitar
que el text perda expressivitat.
Un cop exposades les característiques mes
rellevants deis textos oráis, passarem a analitzar
els trets formáis en qué es palesa l'originalitat del
Valor rondallaire.
1. Afectuositat envers la seua térra. Enric
Valor sol iniciar les rondalles amb una descripció

2. Amplificacions paisatgístiques integrades
en la rondalla. Si en el punt anterior véiem que
les descripcions paisatgístiques que precedeixen
la rondalla no son mes que pinzellades, magnifiques i afectuoses, que no teñen res a veure amb el
que s'esdevé en la historia; en aquest apartat hem
d'afegir que no sempre és així. En moltes ocasions
la descripció paisatgística esta en funció de la
trama de la rondalla i Enric Valor aconsegueix
integrar historia i paisatge:
"Davant la casa hi havia un rastre de seriosos xiprers, i pels voltants creixien alguns magraners,
tarongers i llimeres; els primers, com ja és sabut,
assenyalant tristos el blau camí del cel; els altres,
cantant alegres la joia de la vida amb l'esplet deis
seus fruits i les seues aromes i amb l'esclat del seu
fullatge esponerós. .També la tristor i l'alegria es
barrejaven dins la casa d'una manera semblant: la
bellesa de la filia, el seu posat esvelt i les seues
maneres harmonioses, hi representaven la joia; la
irremeiable malaltia que acorava sa mare i el
capteniment consirós del fadristern, n'eren la
melangia i la tristesa, que com els eixuts xiprers,
també assenyalaven el camí malenconiós i esperancador del cel".
("El patge Saguntí")

paisatgística de la comarca on ha arreplegat la rondalla. Les paraules amb que descriu la contrada
traspuen l'estima de l'escriptor per la seua térra:

"Cal dir-vos de bestreta que aquesta vila és un racó
de món. Un bell racó, aixb sí, enmig d'intricades,
ombrienques i encinglerades muntanyes. De vora el
poblé, davalía una costera vorejada d'oms gegantins
i frondosos, i al capdavall hi ha una font abundantíssima, que trona pels seus vint-i-tants canonets de
bronze. I el llavador, on fan les dones la bugada. De
dia, hi ha grans rastres de dones llavant; pero a les
nits, d'encá que ve la tardor, soledat i misteri, sois la
remor de l'aigua i l'udol del vent en els oms de la
baixada.

"Bonica és Valencia, pero ai Belgida de la meua vida!
Ja sabem que acb ho diuen, cadascú del seu poblé,
molts valencians enamorats, puix que el País Valencia és un bell tapís de tots colors, i al seu damunt,
com en capritxosa escampadissa de joies grans i
petites, llueixen una malafí de viles i ciutats que bé
es mereixen aqüestes apassionades devocions.Dones
bé, en aquell petit paradís vivia..."
("El pollastre de testes")

- N o aneu de nit a llavar a la font!- aconsellen les
mares a les filies".
("I queixalets també!")

"Era en el pintoresc poblé de Petrer, aquell que es
reclina graciosament en un enlairat tossal, entre les
dues gran muntanyes del Cavall i de la Cilla, i té a
les seues envistes, com qui diu ais seus peus,
l'arredonida valí d'Elda, tan delitosa, i alia mes
lluny, cap al migjorn, la senyorívola població de
Monbver, amb les seues nortes, els seus pujols
empolsegats, les seues ampies rambles i la serra de
la Safra, pinosa i solitaria.
En el Carrer Major de Petrer vivia tot sol...
("El jugador de Petrer")

Com podem veure, en tots dos casos la descripció del paisatge está en funció de la rondalla a
la qual serveix d'introducció.
3. Intervencions de l'autor. Moltes vegades el
rondallaire fa saber al seu auditori l'opinió que li
mereix l'actuació deis diversos protagonistes.
Com era d'esperar, Enric Valor no s'está de dir-hi
la seua i ho fa sempre entre paréntesis, com si fes
un escoltet ais seus lectors:
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"...que el qui matas el drac es casaría amb la seua
filia (s'ho valia de bonica), fos aquell ric o pobre,
vell o jove, noble o plebeu".
("La Mare deis Peixos")

ELLA- (Amb un rubor delicies a les galtes). Em
plau molt el vostre designi...

5. Recreado del llenguatge cortesa. Tot aquell
qui conega una mica la nostra historia, i especialment la historia del País Valencia, sap que a partir
"El camperol, així, es va asserenar; comenca a pendel segle XVI la nostra noblesa comenca a castesar, i al poc es va encarar ja tot decidit amb el
llanitzar-se, procés que s'accelerá amb el temps i
Nostre Senyor (mireu si era agosarat)".
que s'estengué a les capes burgeses de les ciutats.
("El llenyater de Fortaleny")
I Enric Valor, en les rondalles, havia de fer parlar
reis, princeps, marqueses i molts personatges de
-"Aaah, aaah! —esclataren la riallada els altres.
(Es que li temen molía arveja per ser el mes deseixit de tots)". l'aristocrtácia; era evident que els models quedaven ben lluny (i no m'estranyaria gaire que els
("Esclaf amuntanyes")
rondallaires fessen parlar els personatges en castellá). Enric Valor resol magníficament aquesta
4. Dramatització de la rondalla. En algunes
dificultat, fent parlar aquestos personatges amb
ocasions, molt poques, Enric Valor s'ha permés
un estil cuite i elegant que recorda aquella "valenconvertir el text narratiu en un text teatral:
ciana prosa" del segle XV
ELLA- El meu cor no m'enganya mai. Sentia que us
tornaría a veure. Com féreu per salvar-vos?
ELL.- (Somrient.) Vaig lligar la maca a la corda en
compte de lligar-me jo. Ara digueu-me, que pretenen de vos?
ELLA- Ja ho deveu haver endevinat: casar-me en
contra de la voluntat meua.
E L L - Si em donáveu la vostra permissió, jo justaría
per vos a la festa, perqué us estime i vull guanyarvos per muller.

No ens ha d'estranyar, dones, que en alguna
rondalla aparega el nom de Tirant lo Blanc:
"A la dreta d'ells, en el setial endomassat on tenia
costum de seure a llegir el duc, vora un finestral alt
de vidres bellament acolorits, feren acomodar el
delicat patge, és a dir, la Llucina, que apareixia alegre, tranquil-la i somrient; i un serios bibliotecari li
davalía d'un prestatge el famós llibre de Tirant lo
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Blanc, amb qué el duc s'havia solagat aquells
darrers dies".
("El patge Saguntí")

Com hem pogut veure, l'aportació d'Enric
valor a la rondallística no es limita tan sois al fet
d'arreplegar les rondalles i transcriure-les sense
mes ni mes. Eli pretenia alguna cosa mes: rescatar
de l'oblit aqüestes peces i alhora mostrar una
varietat de llengua culta, rica i genuína que
pogués servir de model ais joves. Trobe que
aqüestes eren les intencions de l'autor de Castalia.

LES CONTARELLES
D'ENRIC VALOR
Gemma Lluch
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ecentment s'acaba de publicar l'última obra d'Enric
Valor titulada El fonamentalista del Vinalopb i altres contarelles 1 una valuosa aportació al
tant, malauradament, malmés panorama de la narració
oral valenciana.
El llibre está format per nou narracions, l'argument de les quals es basa en petites anécdotes
de la zona on va viure la seua infantesa i joventut
Enric Valor, contades per coneguts o familiars que
asseguren, segons conta el mateix Enric Valor,
haver-les conegut directament. De fet, el mateix
Valor afirma que totes elles corresponen a fets
verídics.

viaren els costums en proclamar-se la Segona
República l'any 1931 i, en especial, en arribar la
guerra civil en la zona meridional del País Valencia. Ambdues ocorren "en una bella població del
nostre sud que es diu ciutat de Monóver, situada
vora la línia del ferrocarril que va des de Madrid
a Alacant i a una quarantena de quilómetres d'aquesta capital".
"El remei de l'heretgia" i "Caca major" sitúades a la Foia de Castalia. La primera d'elles, contada peí pare de Valor, tracta d'un rector d'aquesta comarca que va guanyar 50.000 pessetes en el
joc i li llevaren la llicéncia de dir missa. Prompte
s'hi trobá amb un jugador millor que l'arruiná
completament i grácies a l'arquebisbat i la penitencia va poder tornar a dir missa.
"Un fonamentalista del Vinalopó" li va ser
contada peí seu comandant, una personalitat del
Partit Comunista a qui conegué durant Torganització de la col-lectivitat l'any 36 a Castalia; aquest
li assegurá que els fets tingueren lloc a Monbver.

Les contarelles son les següents:
"Anant pels Sants Olis" situada en la narració
a Alcoleja i protagonitzada per mossén Bernat i el
seu sagrista.
La contarella "Mossén Josep i l'Esperit Sant"
tot i que no apareix la localització toponímica sí
que descriu l'espai on es troba la casa abadía del
mossén protagonista "en un carrer que donava a
les hortes del riu Alcoi i el baleó del menj ador
mirava frontérer a la bella serra Mariola".

El mateix Valor amb la utilització d'un títol
remátic sitúa per al lector el genere d'aquestes
narracions com a contarelles. Aquest terme s'utilitza sovint com a sinbnim de contalla i es defineix en ambdós casos com "alió que un conta,
narració (de fets reals o imaginats)" (DCVB). Al
País Valencia comptem amb dos precedents, el
recull titulat.Con talles populars valencianes I, II de
Josep Bataller 2 i el de Tomás Escuder Palau, Contalles 3.

La titulada "Com cuinar un cert conill" segons
conta el mateix Valor li la contaren a Penáguila ais
anys cinquanta i és Túnica que no té una localització clara.

Pero els estudis folklórics no parlen gaire d'altres manifestacions textuals de la narrativa oral
que no siguen rondalles o llegendes. Fins i tot, en
el primer cas l'escassesa d'estudis sobre rondalles

Les contarelles "Salut" i "Compañeros" s'inicien amb un prefaci del mateix autor que les sitúa
cronolbgicament. Aquest prefaci explica com can-
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d'animals o de costums és manifesta. Aquest buit
ens planteja dubtes sobre la caraterització genérica d'una contarella.
Si ens basem només en el corpus valoría ens
trobem bbviament amb narracions literáries, pero
la materia argumental que ha servit de base al
relat prové directament d'anécdotes reals contades a l'escriptor o que li han estat transmeses per
un observador directe.

llibres i. que obliga a una transíormació de la rondalla oral en rondalla escrita. Quan des del món
de la investigació i de la cultura s'inicia l'interés
per la narració oral hi ha una demanda per part
d'un lector nou -d'aquell que naixia amb la
impremta- per poder accedir a les rondalles des
de la cultura impresa. Pero aquest pas des de l'oralitat a l'escriptura només el feren aquelles rondalles que no eren ideolbgicament divergents

El tractament que Valor
dona a l'argument inicial és
semblant al que donava a les
rondalles. En estudis precedents 4 defensávem que sota
el fort tractament literari i
autorial que imposa a les rondalles, aqüestes mantenen
inalterables la major part deis
trets morfolbgics de l'univers
rondallístic.
Quan parlávem de la rondalla comentavem que no
podíem parlar d'aquest tipus
de text en un sentit genéric
com si es tractara d'un únic
text, d'un únic tipus de conté.
Consideren! que hi ha grans
diferencies entre:
1) La rondalla que es contava antigament en unes
societats on no es coneixia la
lletra escrita, on ningú no
sabia escriure ni llegir. En
aquests moments la rondalla
es caracteritza per adrecar-se
a un lector heterogeni i variat,
present en la situació de
comunicado i que estableix
una relació directa amb el
narrador amb el qual comparteix una competencia cultural semblant. Un lector que
actúa i influeix durant la narració de la historia
mitjancant intervencions lingüístiques o paralingüístiques i demana narracions conegudes o prbximes al seu entorn.
2) Entre la rondalla que persones com els germans Grimm o Amades escrigueren en els seus

amb la norma de les classes dominants; per tant,
aquest canvi que per una part permetia recordar
"permanentment" les rondalles que havien estat
escrites, alhora, funciona com un tamís discriminador que comdemnava a l'oblit les rondalles
que no passaren al codi escrit. A mes d'aquest
canvi fonamental, quan la rondalla passa al

Com hem repassat, son tres tipus de rondalles
que comparteixen moltes característiques pero
també suficients divergéncies com per a tenir-les
en compte. Tanmateix no es tracta de parlar de
tres tipus de rondalles diferents determináis peí
període historie al qual pertanyen sino de considerar la rondalla com un organisme viu que ha
anat canviant al llarg de temps segons cada tipus
de narrador, de públic, segons la finalitat; i son
aquests factors contextuáis els que en cada període han configurat la seua forma, la tria de les
paraules i de les expressions o els elements que hi
son presents.

paper canvia la seua finalitat perqué ja no explicaven el món a qui les llegien sino que Túnica
finalitat que teñen és distraure'l o servir de materia d'estudi. El lector no hi és present, per tant no
hi interacció amb el narrador i, consegüentment,
el text ja no canvia segons el context, ja no s'adequa a cada nova situado comunicativa sino
que és un text codificat i feix, un text definitiu. I,
a poc a poc, el públic heterogeni de la rondalla
oral passa a ser exclusivament infantil o, excepcionalment, investigadors que s'acosten al text
com a materia d'estudi.
3) Entre les rondalles que avui en dia els nostres xiquets i xiquetes lligen o escolten de boca
deis seus mestres o deis seus pares. Els corpus
rondallístics europeus deis Grimm o d'Amades
han estat forca utilitzats com a topoi de la literatura per a infants amb diverses finalitats; fint i tot el
cinema, no podem oblidar l'obra de Walt Disney,
ha trobat en la rondallística una font inesgotable
d'arguments. Son rondalles adrecades a un lector
-els nens- que és principalment dominat per una
disposició mental construida sobre la base del que
s'anomena Toralitat secundaria -sobretot televisió. I en moltes ocasions, comparteix alguns trets
del lector de Toralitat primaria pero amb fortes
diferencies, ja que el lector infantil és alfabetitzat,
la visió del món vé determinada, a mes de Toralitat secundaria, per Taprenentatge del text escrit i
Tescolarització rebuda, i el contacte que teñen
amb textos i formes de transmissió de la cultura
oral ve, majoritariament, escolaritzat.
t

En el cas particular de les rondalles d'Enric
Valor, pensem que reuneixen les característiques
deis tres tipus. De fet, la principal diferencia de
les rondalles de Valor amb altres corpus rondallístic radica en el fet de tractar la rondalla com
una novel-la i és partint d'aquesta base que pensem que les rondalles d'Enric Valor comparteixen
característiques deis tres tipus de rondalles: Enric
Valor ha gaudit deis dos tipus de cultura comentáis anteriorment. Com a nen de Castalia ha format part d'una cultura oral en la qual una serie
de persones li contaven rondalles, expressions
literaries d'una cultura popular compartida i
caracteritzada pels trets de la cultura oral. Pero,
alhora, com a persona alfabetitzada, com a
inteTlectual, és membre important d'una cultura
impresa. Per tant, les seues rondalles que han
conegut dues textualitzacions diferents 5 proposen dos tipus de lectors diferents, la primera s'ai

dreca a un lector adult, membre d'una cultura
escrita en formado i la segona ais nens de les
escoles valencianes que no havien tingut contacte amb una cultura escrita en valencia per la
prohibido d'aprendre la propia llengua a l'escola
fins a époques molt recents.
I, tant en un cas com en un altre, les rondalles
de Valor comparteixen les característiques que
hem vist abans de les rondalles escrites. Pero a
diferencia d'altres, la finalitat d'Enric Valor era la
d'un novel-lista que vol escriure i fa ús d'uns
esquemes argumentáis que va escoltar quan era
un nen.
Si hem repassat aqüestes qüestions referides a
les rondalles és perqué les considerem cabdals a
l'hora de parlar de les contarelles; precisament
perqué considerem que moltes hi poden ser aplicades.
De fet, pensem que el mateix lligam que s'estableix entre les rondalles literaturitzades per
Valor i les rondalles oráis, s'estableix entre les
contarelles i la historia oral.
José Miguel Marina 6 afirmava que la historia
oral aporta a la historia la materialització d'una
experiencia, d'un testimoni, d'un relat, en definitiva, d'una mirada. Pero d'una mirada capac de
contar, des de la part seqüencial i particular, els
canvis col-lectius, les condicions socioculturals
d'una época, les relacions entre diferents sectors
de classe, les conductes deis generes, etc. Una
mirada que contribueix a formar nous sentits i
estratégies "más allá de los pactos de amnesia, en
los que lo andado y lo vivido se proyecta al presente y al futuro immediato".
En el cas de les contarelles ens trobem davant
d'un material literari pero hem de saber veure un
valor que transcendeix el document literari. La
materia argumental que ha servit de base al relat
pro vé d'anécdotes reals, és a dir, de la historia oral,
d'una part de la nostra historia contada directament a l'escriptor. La finalitat del seu discurs no
divergeix de la de qualsevol discurs literari pero -i
és aquesta la mirada que volem destacar en el nostre article- alhora, les particulars fonts argumentáis d'aquest discurs ens permeten conéixer les
relacions i els comportaments deis integrants
d'una microsocietat coneguda directament per
l'autor, com ja passava en les seues rondalles.

Per exemple, en les contarelles "Salut" i
"Compañeros", les reaccions d'una microsocietat
bandejada per uns fets socials -la república i la
guerra d'Espanya- que originaren canvis d'ús lingüístics que incidiren en les relacions interpersonales. Valor arreplega justament dues anécdotes
humorístiques provocades per una banda, per
aquells que, com diu 1'autor "es van prendre la
revolució coHoquial a la valenta" i bandejaren la
utilització de la fórmula d'acomidament "Adéu"
a favor de "Salut". I d'altra, la utilització de la fórmula "compañero" per adrecar-se ais amics i, fins
i tot, familiars.
O les contarelles "Anant pels Sants Olis",
"Mossén Josep i l'Esperit Sant" i "Com cuinar un
cert conill" que ens informen sobre un element cabdal, el mossén, d'una societat recent i que en l'actualitat ha desaparegut tant el seu protagonisme
com el tipus de relacions que establia amb l'entorn.

Anécdotes narrades per un "informantescriptor" que, com ja va demostrar en les rondalles, reuneix les característiques adequades: "qui
ens pot informar sobre la historia local pot ésser
tota persona especialment observadora i dotada
de bona memoria" 7 .
Afirmava Walter Benjamín8 que un fet viscut pot considerar-se com acabat o tancat en
l'esfera de l'experiéncia viscuda mentre que el
fet recordat no té cap limitació perqué és, en si
mateix, la clau de que va passar abans i després
d'ell. Indubtablement, les contarelles enriqueixen l'univers literari del nostre escriptor Enric
Valor pero, alhora, com ja passava amb les rondalles, ens aporten informacions valuoses sobre
una part de la nostra historia, ens informen
sobre els costums i les maneres de procedir
d'una microsocietat no tant llunyana en el
temps.
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l'allunyament del temps personal, actúa una poética del meravellbs, capac de transformar les pitjors
angoixes. Pero la qualitat de Valor és que, en
aquest lloc fantastic, caben també els altres, perqué tots som convidáis a participar del joc imaginan de transformar les situacions i arribar al rescabalament del dany inicial.

1. Les dificultats de la imaginació
"magine Enric Valor én uns
anys de circumstáncies
difícils per a prosseguir la
seua vocació literaria: una
postguerra amb dificultats materials com la mancanca d'aliments, mes
escassos a la ciutat que no
a les viles agrícoles i, d'altra banda, l'ambient hostil a la lliure expressió creativa.

2. L'espai historie

Per a satisfer aqüestes dues qüestions, Valor
viatja a la patria infantil on troba l'abundáncia del
paradís i la Ilibertat de jugar amb uns materials
literaris folklbrics que recreen els arquetips clássics de la rondallística. La metamorfosi que surt
del seu joc, probablement inconscient, ens dona
uns personatges de noms i historia de la societat
valenciana que representen els drames humans
eterns. L'afecte esdevé profund quan el lector
reconeix el matís de la identitat no sois en la informado rebuda sino també en la resolució simbólica deis conflictes.
I aquesta prostració de Valor, ¿no sembla com
la falta de mare en Ventafocs o de pares en Esclafamuntanyesl La resposta al seu repte creatiu recorre
aquests camins distints: per una banda, el de la
fixació lingüística (com la tasca deis germans
Grimm), i d'altra, el de la Ilibertat de la seua fantasía (aspecte en que s'apropa a Andersen) per a
oferir-nos la sorpresa del seus fruits. Per causa de

56

Les rondalles que Valor localitza en llocs concrets manifesten l'arrelament deis seus habitants a
un paisatge amb el qual interactuen des de fa ja
molt de temps per una felic subsistencia. Les
dones i els homes apareixen modificats pels contrastos climátics. I assenyala Fuster que el resultat
és un altre folklore, distint al deis tbpics de l'horta,
el pía humit, ferac, i les platges. A l'espectacle
vegetal que satisfá l'instint estétic i econbmic s'han
sobreposat el seca i les muntanyes. Fins a tal punt
és important la precisió climática que amb aquesta observació, D. Pere Mestre salva 1'ánima en El
jugador de Petrer, el qual, per recuperar-se de la
ruina en qué ha caigut peí seu vici de jugar, ven la
seua ánima al dimoni, que l'arreplegará del seu
eos ais deu anys i quan l'arbre no tinga garrofes,
segons el pagaré que ell mateix li ha signat a
Petrer. El jugador recupera la riquesa i arriba l'amor i la descendencia, pero en complir-se el terme
del compromís es presenta Capralenc el Fi (dimoni que habitava les gelades serres de Castalia, on
no es conreen garrofers) per la víctima, i D. Pere el
du al garrofer, que si bé ja no té fruits madurs sí en
té de verds, i el veng per aquesta ignorancia seua.
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Espai humanitzat amb els trets d'un esdevenir
comú, context modelador de un paisanatge passional amb costums i valors compartits, la formació social predominant en les rondalles de Valor
és la de la vida tradicional del món rural i les
seues maneres de guanyar-se el menjar com a
llauradors, llenyataires, pastors, albarders, ferrers
o forners. En El llenyater de Fortaleny, ens ofereix
un prototip de valencia bord i jugador, materialista i pragmátic; d'una religiositat que li reporta
beneficis materials, de benestar i consideració
social, alhora que li garanteix la gloria immortal;
un prototip de valencia desitjós de gaudir, menjar
i beure per la seua victoria sobre la captiva mort.

3. Poética de la fantasía
La massiva i tardana presencia del moro arribat de l'Orient no sois ha fertilitzat els camps sino
també els rituals d'iniciació de la cultura deis
valencians. La visió ideológica del musulmá com
a perillos i enemic és l'ambient en que es desenvolupa El darrer consell. Pero, a la fi, el pastor
Andreu, captiu del Seid Guillem el Renegat, al cor

del bastió sarraí de les valls de Gallinera i Alcalá
d'Ebo, recupera la llibertat, la familia i la riquesa
en seguir els seus consells.
Pero és en la dimensió de l'element fantastic o
meravellós, genu'ina aportació oriental a la rondallística europea, on trobem la poética de Valor.
Així, en El castell del Sol, on els princeps arabs disputen per la taifa de Benillup, el pretendent
Muhammad recorre un camí d'identificació cap a
l'interior. El trajéete de plans, rius, torrents i congosts fins a les serres Gredoses, i 1'astuta lluita i
fúgida de l'home del sol donen pas ais enfrontaments simbólics del sol i la lluna, deis reis i les reines. El poder del talismá de Miriam decanta cap a
l'heroi la victoria final. Miriam, filia bona de l'home del sol, per casar-se amb Muhammad, ja taifa
cristiá de Benillup, recorre a aquesta fórmula tolerant: "Al-la és sempre Al-lá i en el seu altíssim tron
s'ajunten totes les creences de les criatures de
bona voluntat".
L'enyoranca del paradís perdut fa emprendre
a Dalmau, en E'amor de les tres taronges, el camí cap
al paisatge edénic. Després del desert i entre les
palmeres de l'oasi, arriba al palau i l'hort de frui-

ters. La unitat deis elements de la natura, ja que
homes i animáis parlen entre si mateixos, reforca
l'optimisme que representa la presencia davant
l'arbre de la vida, pero en lloc de la poniera hi ha
un taronger amb tres taronges, guardat per un
negre. La mágica fúgida amb les taronges anuncien el final felic amb la princesa Silvana, desfet el
seu desencís com a papallona. El príncep desmemoriat manté una acció paral-lela, i s'hi canvia la disfressa de papallona en el d'hostalera, amb qué
l'heroi'na espera les noces amb el príncep.

4. Jocs de fragments arquetípics
El paradís és l'experiéncia arquetípica del bé i
el mal, de manera que l'esforg i el valor son recompensáis amb l'obtenció d'allb considerat bo.
Aquesta voluntat de poder per a arribar a un estat
superior es desenvolupa en una escenografía vigorizada amb plantes, arbres, flors i la intuido
vital deis animáis. En Abella, el personatge d'aquest nom, filia d'un botiguer de Banyeres, es
troba amb una madrastra i unes germanastres peí
casament de son pare vidu. El viatge del botiguer
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des de l'alta, silenciosa i gelada vila fins a l'horta
rica, riallera i esplendorosa és el contrastat viure
que separa Abella deis seus familiars, ja que entre
la cálida horta hi ha el palau de Ningú-en-veu, on
son pare entra cercant la rosa d'Abella i es troba
amb el negras, a qui promet la seua visita. Aposentada ja Abella al palau, assisteix ais menjars
amb convidáis invisibles i, a la mitjanit, rep el
negre encadenat i li dona l'anell mágic que les
germanastres tiren al corral. Recuperat l'objecte
del fadament, Abella torna al misterios palau,
desfá l'encís del príncep, s'hi marida i perdona les
seues germanastres.
El mal de gelosia també desencadena els destins de Les dos velletes de Penya Roja. Rosella, amb
els ardits de la seua germana Margarida i el fadament d'un estudiant oriental a Valencia es casa
amb el fill del rei i, a la fi i de forma joiosa, l'envejosa germana és castigada. Pero deis germans
també pot venir la salvació, com en el cas de Joan
Batiste en desencisar Jaumet en La more deis peixos.
El triomf deis bons sentiments, particularment el
de l'amor, és produeix en superar-se les mancances familiars o socials mitjancant la intervenció
d'una forca decisiva per a superar l'estat de cai-

Palejant e! blat. En segon terme, la Penya Roja

guda. En El patge Saguntí és sant Vicent Ferrer qui
ajuda Llucina a eixir de les malifetes que la
duquessa li prepara perqué no es case amb el seu
fill. Podem trobar uns altres exemples en la
resistencia interior de Teresa enfront de la insistent presencia d'un Bernat guanyador en caure
Teresa ais seus bracos en El castell d'Entorn i No
Entorn; o en la persistencia de les penyores afavoridores del retrobament de Caries i Brunilda en
Els guants de lafelicitat.

voca l'enveja deis germans. Esclafamuntanyes
baixa a un pou, creua el passadís i arriba a un hort
fruiter, "talment un paradís", i en aquell lloc d'habitants invisibles ix vencedor de la serp, el bouas
i el negre, i desencisa les princeses de Bucária, cap
a on parteixen els germans traidors, amb elles i el
tresor. Amb l'ajuda d'una águila surt de l'hort i les
dificultáis es multipliquen en el trajéete a Bucaria
fins que el negre (personatge arrelat en la fantasía
deis valencians peí contacte amb els arabs, que els
tenien com a criats) li dona els seus poders. Des
d'aquest moment, s'aplanen les dificultáis per a
unir-se amb la princesa Darrerina i perdonar els
desagraíts germans.

No obstant aixb, la rondalla en qué el protagonista duu a terme els treballs mes' descomunals
perqué floresca el raríssim roser de la felicitat és
Esclafamuntanyes. Les comarques interiors alacantines retallen el decorat per a la rivalitat deis quatre germans oríes del mas de les Nou Soques. Instal-lats en un castell abandonat, el valor
d'Esclafamuntanyes per a afrontar el negre pro-

5. Bruixes, animetes i engalipadors
Habitants inevitables de la fantasía de Valor
son les bruixes. En El rei Astoret, la maligna bruii
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Aparells deis animáis i utillatge del camperol

berar-la, a petició del mateix marit, de les obligaxa Safranera castiga Astoret a somiar Margarita
sense poder trobar-la. La intervenció de l'astrbleg
cions tradicionals de brodar, cosir i filar.
Jeremies i la fada bona Salina aconsegueix destronar la bruixa Safranera i que Margarita ocupe el
Els animáis son els protagonistes d'algunes
seu lloc. Les bruixes son les intermediarles per al
rondalles com Joan Ratot o La historia del mig
castig del geperut Abd al Maduix i el restabliment
pollastret, que a la fi es casa amb la filia del rei perd'Al-Favet en L'envejbs d'Alcalá. Del món de les
qué és un príncep encantat. L'acció d'aquesta últibruixes s'ocupa també L'albarder de Cocentaina, el ma rondalla, com també ocorre en La rabosa i el
qual, com que no li feien goig les socarrades -com
corb, esdevé explicado per a les estrofes d'una
s'anomenen les dones d'aquest poblé- perqué
caneó. L'engalipador és representat per la comare
creia que els sants de fora fan mes miracles, es
rabosa. Tot i que els seus intents cap al gat no
casa amb Vicenteta, bruixa forastera, a qui descoteñen éxit en La crida de la rabosa, en Comencilda,
breix una nit amb la granera entre les carnes. L'aSecundina i Acabilda es menja la mel del compare
companya a una concentrado de bruixots ñus al
llop i li fa creure que ha estat un somni i que és ell
Carrascal de Carbó i alia l'abandonen en aquest
mateix qui se l'ha menjada.
estat.
Les animes manifesten la personalitat i poden
trobar-se en qualsevol lloc, com ocorre en Les animetes, les quals, a requesta de l'avia, intervenen
des del purgatori, faciliten la boda de la neta,
Marieta de Biar, amb Albert de Banyeres, i apareixen el dia de la cerimbnia en el eos de tres velletes, per afavorir els drets de la dona i l'amor, i alli-

6. Moralitat i justicia
El codi moral que elabora la rondallística de
Valor participa d'un concepció universalista fundada en la naturalesa humana. Els termes d'amistat i enemistat es manifesten en les intencions deis

i

personatges, i les seues accions son bones o dolentes segons el bé o mal que procuren a l'altre. En
Els tres plets de Pasqua Granada, Blai de Castalia,
pare de familia nombrosa i en situado de necessitat, ha de recorrer a l'ajuda del seu germa ric i ronyós. Com que no pot tornar-li la vaca en el temps
aparaulat, la justicia d'Alcoi l'emplaca per a la
Pasqua Granada a respondre del seu deute. En el
camí de Blai fins a Alcoi, i a conseqüéncia de la
seua bona voluntat, veu que li augmenten els creditors. Ja davant el batle Ferran assisteix a la seua
justicia impartida després d'intercanviar-los els
papers, cosa que ens apropa al métode hermenéutic per a comprendre els fets del nostre
interlocutor i excusar Blai deis creditors. Ens trobem, dones, davant d'una justicia que protegeix el
treball, la familia i el valor de la solidaritat.
La falta de justicia en una societat condueix a
la servitud i l'opressió, com s'esdevé en el Gegant
de romaní, on el ful de Batiste, Adolfet, és captivat
peí gegant, que sembla un fester d'Alcoi, i condui't
per davall d'un romaní al castell que habita en
una illa. Els seus poders teñen relació amb una
serp del barranc de les Capelles a la qual els
masovers de Penaguila alimenten amb ovelles,
segons li conta Enriqueta de Moraira. L'Adolfet,
amb la ajuda deis animáis, desfá el malefici de la
El llavador, l'escenari de / queixalets també!

serp i el castell del gegant es transforma en el seu
poblé, lliure ja de servilisme.

7. Tipus i costums, vicis i virtuts
Hi ha personatges deis quals es tramsmet la
memoria oral deis seus fets que l'imaginari popular incrementa i deforma: herois del poblé, com D.
Joan de la Panarra, que els xiquets de Finestrat recorden amb una canconeta; o Nabet, que malgrat l'escassa estatura conquereix 1'admirado de les dones
de Bélgida per les seues picardies i 1'extraordinaria
forca, mentre que El ferrer de Belgida és un tipus
mentider (encara que astut i ocurrent) i al final
aconsegueix el seu propbsit d'entrar en el cel. La
llegenda del palleter narra la trista vida d'un palleter
amb el cap térbol de fred i de desfici, que balafia les
magnifiques oportunitats que se li presenten. En
Joan Antoní i els torpalls es conten les aventures d'un
castellut que, fugint de sa feixuga muller, recorre
els pobles deis voltants amb creixent espant pels
torpalls que observa. L'humor de l'absurd hi contrasta amb el sentit comú de Joan Antoni, que a la
fi torna amb la seua senzilla muller.
El pollastre de festes narra en clau cómica els
costums familiars amb motiu de la festa del
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poblé. Rosa i Joan visiten els seus filis i la gola de
Rosa provoca situacions hilarants. L'experiencia
acumulada i transmesa al si de la familia és el
tema d'Home roig, gos pelut i pedra redona. L'assimilació deis esdeveniments del passat dona pas a
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vividor de Castalia per a castigar la quera del seu
cosí Jeroni.
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l'ajuda a superar les dificultats i a fer que es complesquen els pronbstics, mentre que el rei, posseít
per l'ambició, acaba com Caront, de barquer en el
camí cap a l'infern.
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a tradició popular es manifesta en molts aspectes de la
societat. Un
d'aquestos
aspectes ha estat el creatiu i
lúdic. Enric Valor s'hi va centrar quan va decidir arreplegar les rondalles de la seua
térra.

hi ha un teixit social que encara permet l'estudi i
la recuperado d'aquest tipus de rondalles. Pero,
d'altra banda, aquest teixit també acusa el desenvolupament social que s'ha produi't en els darrers
decennis.
L'estudi que hem fet té dues parts diferenciades, que no deslligades: per una banda, hem realitzat una investigació de camp de part de la nostra tradició quant a literatura popular -cal dir que
en l'estudi també ens vam ocupar forca deis jocs
populars- i, per una altra, s'ha introdult aquesta
tradició dins l'escola -aplicado didáctica- per tal
de no perdre-la per sempre.

Les rondalles de les nostres comarques tenien
una funció dins la cultura a la qual pertanyien, tal
com afirma Torrent1, quant a la música popular,
pero extrapolable a qualsevol tradició popular. És
cert que les rondalles a l'hora d'ara no es troben
dins el context historie propi i, per tant, no poden
teñir la funció que tenien abans. Pero també és
cert que ara acompleixen una funció, encara que
diferent: apareixen com a objectes culturáis que
cal preservar peí seu valor estétic i sobretot d'identitat col-lectiva.

El treball prbpiament etnográfic s'orienta cap
a una recuperado patrimonial, mentre que el treball a l'escola té com objectiu, a mes, la considerado deis valors tradicionals dins el curriculum
educatiu. Pensem que treballant la tradició popular a l'escola ajudem al fet que no es tanque en si
mateixa, com un fbssil dins una urna que podem
estudiar sois des de fora, sense tocar-la.

"En aquest sentit cal recollir, arreplegar tota
la informació possible sobre aquest món estétic i
sociolbgic que se'ns escapa" 2 . Així, s'endevina
l'aspecte mes important de l'obra rondallística
de Valor, és a dir, la perpetuació d'una part de la
tradició i, per tant, de la historia del nostre
poblé.

Som conscients de l'existéncia d'educadors
que, per exemple, incorporen la rondallística dins
les seues programacions. Aleshores, la funció de
la rondalla "no és tant la transmissió d'uns valors
culturáis com un mitjá motivador d'altres continguts. D'aquesta manera, el mestre desaprofita, en
part, una de les possibilitats mes prbpies de la
rondalla"4.

Potser la figura de Valor com a etnbgraf ens va
decidir a realitzar un estudi de les rondalles de les
valls de Guadalest i de l'Algar3. En aquesta zona
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EL CONTEXT DE LA RONDALLA
Per una altra banda, consideren! que totes
les manifestacions d'una cultura están íntimament relacionades de tal forma que no té sentit
estudiar-ne una de manera aillada de la resta. El
tractament sectorial de les matéries que, en cada
cas, siguen objecte d'estudi, no implica necessáriament -no ha de fer-ho- oblidar o obviar la
considerado del context en que es desenvolupa,
els factors que la determinen en general. En el
treball que hem realitzat aixb vol dir que hem
cregut convenient no menystenir les dades
sobre quan, per que, on i com es contava una
rondalla.
No sois ens ha d'interessar el text de la rondalla en si, tot i que aixb siga l'element fonamental. Hem de saber -si és possible- quan contaven un conté, perqué ho feien i on... Tal
vegada -quasi segur- aixb ens completara la
perspectiva del veritable valor social del conté.
La cultura popular, per cultura i per popular, és
un complex ñus en el qual conflueixen múltiples
facetes de la vida, deis costums, deis idearis, de
les creences i de les realitats deis pobles.
Tot i que és inevitable centrar l'atenció en un
objecte concret d'estudi, convé no obviar-ne el
context. En aquest sentit, hem tractat de fer un
estudi etnografic on no sois es relaten les rondalies. Hem cregut convenient d'incloure apartats
on es reflexione sobre els aspectes que envoltaven el món de la literatura oral -per exemple la
seua funció social, les variants de cada poblé, la
temática preferida segons l'época de l'any, etc.
Es tractava, en definitiva, de localitzar-nos en
l'ambient social tradicional en el qual tenien un
significat pie les rondalles estudiades.
És en aquesta naturalesa humana, propia de
la zona d'estudi, unida ais seus hábits i costums,
on cal buscar l'origen i la transmissió fins ara de
les rondalles. S'ha de recrear, dones, el marc
social en el qual es desenvolupaven els contes. El
braser al voltant del qual es contaven histories,
el racó del foc o la portalada o banquet fora de
casa eren elements espaciáis inherents a la narració mateixa. Les reunions de les veínes quan s'ajuntaven per a treballar al carrer i contar histories, les nits després de sopar o les vesprades de
Nadal contant histories religioses eren els
moments del conté. El veritable significat i valor
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deis contes populars, dones, es troba en els contextos.
"El cuento de ficción da indicios de la jerarquía social y de las actitudes y valores sociales, a
la vez que ofrece un medio de escape de las tensiones diarias mediante el humor" 5 . En efecte,
cada dia després de sopar hi havia una estona per
a contar contes i histories.

narració portava intrínsicament un missatge
social. En alguns contes aquest missatge era clarament moralista -per exemple, qualsevol rondalla
amb temática religiosa. En altres rondalles, es
mesclava l'humor amb la crítica social, com és el
cas de moltes rondalles costumistes.

L'ORIGEN DE LES RONDALLES
Aqüestes i altres reunions no sois significaven
els pocs moments de descans i divertiment que hi
havia en la societat tradicional. Eren, a mes a mes,
les ocasions en que els contes passaven d'uns a
altres. Si nosaltres hem escoltat els contes de
narradors que teñen en general mes de seixanta
anys, ells els han escoltat abans ais seus pares, i
aquestos ais seus. Generado rere generació,
dones, ha passat la literatura oral fins a aplegar a
nosaltres. Es, dones, quasi obligat no perdre-la.

"Certes rondalles son universals" 6 , afirma
Cosem. Per una altra banda, quan Vicent Torrent7
parla de la inexistencia de fronteres per a la música tradicional, aquesta consideració es fa extensiva ais contes populars i també opina Rodríguez8
que: "No tiene razón en lo del origen, pues no hay
cuentos populares de origen español, castellano,
ni andaluz (como tampoco francés, lituano o
marroquí). Sí en cuanto a la evolución, que discurre con la cultura local, pero no en aspectos sociales". Aquest origen ha estat -i és- un tema molt
discutit. El mateix autor diu mes avant9: "el tema

A banda del context que envoltava el moment
del conté, amb tot el que aixb representava, la
Vi
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tabú del origen de los cuentos, es decir, el mismo
que consumió estérilmente a tantos folkloristas
antiguos, en la grandiosa -e inacabable- tarea de
catalogar todos los miles de detalles de todos los
miles de cuentos de todos los países, tras las huellas de un corpus original que seguramente nunca
existió."
Molts autors parlen de l'anomenat archetypus
deis contes populars, és a dir, la versió original
d'un conté, pero, en definitiva, és impossible trobar-lo siga el conté que siga. Com diu Rodríguez10: "el arquetipo (que nosotros consideremos
como tal) será siempre el único históricamente
posible, según los datos que se puedan recoger,
frente a la inmesidad de los desaparecidos o no
recogidos jamás."
Nosaltres no pretenem, dones, trobar cap
archetypus. Seria una recerca sense gaire sentit. Sí
que ens ocupem, pero, de les variants que puga
teñir un conté. La qüestió de les variants s'ha de
teñir molt en compte, ja que depenen de molts
factors socials i culturáis. De fet, poden ser conseqüéncia del context i son els fonaments de l'origen ampli de les rondalles, d'alguns deis seus
trets mes característics: anonimía, oralitat, grans
possibilitats de recreado. González i Caturla11. fa
referencia a aquest origen ampli quan diu: "L'origen d'aquest tipus de literatura folklórica el trobaríem probablement dins la propia naturalesa
deis hómens puix la literatura oral és un fenomen
viu que dona eixida a les necessitats humanes."
Quan parlem de les variants d'una rondalla
cal distingir, en primer lloc, aquest terme de
variant del de versió. Segons Chertudi 12 : "Llamamos versión a cada realización de un cuento, sea
ella registrada o no; es decir, cada vez que se
narra un relato se produce una versión. [...] Llamamos variante a la relación integrada por una
secuencia de elementos comunes a una serie de
versiones, las cuales se parecen más entre sí que
las de otras series".
Els narradors son els que narren els contes i,
per tant, també poden canviar-los. De forma no
intencionada o intencionada, peí simple fet, per
exemple, de fer que la versió que es conta agrade
mes a l'auditori, es poden provocar deformacions, petites o no tant, en les versions. En aquest
aspecte també ens avisa Rodríguez13: "Hay que
distinguir muy bien entre estas deformaciones,

producidas por capricho o por desgaste, de las
transformaciones producidas por evolución propia de los cuentos en contacto con la realidad
social de cada región".
Aquesta acció deis narradors no és, en absolut, negativa. Al contrari, de qualsevol conté es
manté 1'esquema i a aquest s'afigen elements creatius basats en la realitat cultural de cada lloc on
es desenvolupa el conté. Per aquest motiu creiem
convenient teñir en compte totes les versions deis
contes -cal recordar que la zona del nostre estudi,
les valls de l'Algar i del Guadalest, estava formada per onze pobles.
Quant a les variants, sempre está present, per
descomptat, la inconscient subjectivitat que fa
que es presente una de les variants com a conté
transcrit una vegada está fet el treball de camp
pero també és cert que existeixen determinats
aspectes, estudiáis per Vladimir Propp, amb els
quals es pot entreveure quina és la variant mes
genuína14:
"- Las formas primarias del cuento maravilloso derivan de religiones arcaicas; las formas derivadas se vinculan con la realidad...
- La vida real no puede destruir la estructura
general del cuento.
- La interpretación maravillosa de una parte
del cuento es anterior a la interpretación racional.
- La interpretación heroica es anterior a la
interpretación humorística[...]
- La forma difundida es anterior a la forma
rara (con reservas)."

ALGUNS ELEMENTS ESPECÍFICS DE LES
RONDALLES DE LES VALLS DEL GUADALEST I DE L'ALGAR
Si hem parlat amb anterioritat del tema de l'origen i les variants de les rondalles, ha estat perqué volíem arribar fins aquest punt: quines semblances i/o diferencies hi ha entre les rondalles
que coneixem d'Enric Valor15 i les arreplegades en
el nostre treball. Per ampliar la perspectiva d'estudi, també ens fixarem en les obres de Joaquim
González i Caturla16 i d'Adolf Salva17.
Si abans parlávem de la universalitat de les
rondalles, és lógic, dones, que la temática també
ho siga. Així, hi ha rondalles de tema meravellós,
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costumista, d'animals personificáis i de tema reliUna altra rondalla és la de Peret i Margariteta.
giós -aquest últim no el cita Valor. Dins de cada
Nosaltres hem escoltat la rondalla amb el mateix
bloc temátic general hi ha altres temes mes espeargument que la rondalla homónima de Caturla,
cífics que també es repeteixen i les rondalles on
pero també en vam arreplegar una on variava per
apareix el personatge de la raboseta en son un
complet. Els personatges també son germans i
exemple. Caturla arreplega L'astúcia de la contare també s'hi repeteix una fórmula de repetido pero
rabosa, Raboseta obril i La raboseta i el rabosot; en l'o-no hi teñen res a veure. Si en la rondalla de Caturbra de Valor apareix Comencilda, Secundina i Aca- la aquesta fórmula apareix quan Peret esta dalt
bilda, La crida de la rabosa i La rabosa i el corb; nosal-d'una perera i li pregunten diversos personatges,
tres hem arreplegat El llop i la raboseta, La raboseta en la que nosaltres arrepleguem la fórmula es
i el rabosot i La raboseta de Cines. En totes la rabo- repeteix quan un li demana a l'altre que l'espere
seta representa l'astúcia, la picardia i sempre
per a anar a un lloc i l'altre li ho nega. Salva arreguanya enfront del llop o el rabosot -encara que
plega també en la seua obra aquesta rondalla -mes
aquestos son sempre mes forts.
aína petit conté-; la diferencia amb la nostra és que
aquest argument és la primera part de la rondalla
sobre Peret i Margariteta que ens van contar. A
En tots els pobles existeixen rondalles de
partir d'ací hi ha un viatge a Cocentaina, etc.
carácter religiós i un deis temes és el deis miracles.
Caturla arreplega rondalles sobre sant Vicent
Ferrer -Miracle del burro, Miracle del mocador i
Respecte a les rondalles de temática costumisSequet pero sanet. Nosaltres tenim una rondalla
ta, sempre hi ha rondalles on un personatge
sobre un miracle de sant Josep i un altre de sant
enganya un altre perqué aquell és mes llest. Valor
Vicent -aquest amb argument diferent ais de
té una rondalla, Peret, que és una variant d'una
Caturla.
que hem arreplegat: El tio Coig de Bolulla. Teñen

diferents noms pero l'argument és el mateix: Peret
enganya repetidament Jeroni i a la fi aquest el
posa dins un sac per a tirar-lo a la mar pero també
consegueix enganyar-lo i és Peret qui tira Jeroni;
el tio Coig enganya uns veins també repetidament
i a la fi no intenten tirar-lo a la mar sino a un
barranc, pero també els enganya.
Les dues rondalles anteriors teñen el mateix
argument i un desenvolupament diferent. Pero
també hi ha rondalles iguals i, per tant, a cada
lloc n'hi ha una variant. Així, la rondalla anomenada per Valor Contendida, Secundina i Acabilda
és la mateixa que nosaltres vam arreplegar com
a El llop i la raboseta. Tant en una com en l'altra hi
ha un gerró de mel en joc i és la rabosa qui
enganya el llop en dir-li que va a un bateig. Cada
volta que se'n va es menja part de la mel. El llop,
que está cert que no l'enganya, li pregunta cada
vegada com li han posat al batejat, per la qual
cosa la rabosa s'inventa noms que teñen relació
amb el fet de menjar-se per primera, segona o
última volta la mel. Els noms son Comencilda,
Secundina i Acabilda -en la variant de Valor- i
Comencili, Migili i Acabili -en la variant que
hem trobat nosaltres. Cal esmentar també una
rondalla de Caturla -L'astucia de la contare rabosaon no apareix l'argument anterior, pero sí que hi
ha un bateig ideat per la rabosa per a enganyar
el llop i els noms que cita son Primerango i
Secundango.
De vegades les variacions d'una rondalla a
una altra es troben en les frases fetes. Una rondalla, molt coneguda per les terres valencianes, és la
que Valor arreplega com Historia d'un mig pollastre. La dita que el mig pollastre hi repeteix durant
tota la narració és diferent a la dita que ens van
contar a nosaltres:

[Valor]
"Vaig a casar-me amb la filia del rei,
puix sóc mes ric que no ell,
que gratant un femeret
m'he trobat un dineret".
[Roig i Vila]
"Vaig a casar-me amb la filia del rei,
que estic mes ric que no ell.
Porte unes calces roges
i un barret vermell".

La batuda

En una altra rondalla també hi ha aquesta
diferencia de frases fetes. Caturla arreplega la
rondalla El seminarista famolenc, on el seminarista, que está mort de fam, fa un sermó amb llatinades: "He vist homo mangencando femó. A
l'hora de sopar, quan encara continuava tenint
fam, fa un sermó que aprofita per a repartir el
peix entre ell, son pare i sa mare: Capis pro
patris, Cua pro matris, Et corpus p'a mi". En la
nostra rondalla, les llatinades es basen en el paisatge que veu el seminarista peí camí: "Una
poput volant; una gallineta escarbant; una serpaixtix mortaixtixque se n'entrava dins d'un
foraixtix". En el repartiment del peix, el nostre
seminarista té fam pero no té ganes de mes llatí:
"El cap, per al pare; la cua per a la mare; i el d'enmig per al bec" .

EVOLUCIÓ DE LA NARRACIÓ ORAL.
SITUACIÓ ACTUAL.
Com diu Torrent, la tradició, en un principí,
"ha mort" 18 .1 d'aixb son conscients moltes persones que pertanyen, per edat a aquesta tradició.
L'afirmació que la cultura tradicional ha mort no
és contradictoria, tal com diu el mateix autor19,
amb l'existéncia de manifestacions culturáis tradicionals en els nostres dies. Les rondalles, sobretot ais pobles, son encara una eina de comunicado entre avis i nets. Per descomptat, aqüestes
manifestacions no teñen el significat que tenien
llavors, la societat no és la mateixa, ha evolucionat.
Cal, dones, analitzar l'evolució i els canvis que
ha experimentat aquesta societat. Uns son generáis,

com ara la desaparició de la transmissió oral cora a
vehicle fonamental de la cultura20. A mes, el nou
sistema cultural está immers en noves formes de
vida regides peí consum, els mitjans de comunicado, la tecnología, el lleure, etc., que no teñen res a
veure amb el passat recent. Aquestos canvis son
generáis i la nostra zona d'estudi n'és un exemple
ciar. Potser, peí seu marcat ambient rural -excepte a
Altea, zona costanera amb desenvolupament del
turisme-, no se senta tant aquesta diferencia com
pot ocórrer a les ciutats o ais nuclis turístics. Encara
es pot eixir i jugar al carrer en molts llócs. També les
visites ais avis son freqüents, entre altres coses, perqué viuen a la mateixa localitat.

palment, la TV ha reemplacat les rondalles. Unit a
aquest factor objectiu de substitució, Torrent21
parla d'un factor subjectiu -amb el qual estem
d'acord- vertader responsable de la rápida desaparició de la cultura popular si no s'hi fa res. "Es
tracta de la consciéncia mateixa deis ciutadans
respecte a les manifestacions d'olor tradicional
[...] La percepció general de la població és que
aquesta olor és antiga, no és moderna. I alió que
interessa és el progrés. Les antigors cal rebufarles". Fins i tot diu Torrent que aquest rebuig és
mes fort com mes rural siga la zona geográfica ja
que ací la vida tradicional está mes viva en la
ment coHectiva jove, la qual cosa provoca una
reacció en contra.

Per descomptat, aqüestes situacions mostren
sois les restes que queden de la cultura popular.
S'ha produít una substitució progressiva: princi-

Com a exemple d'aixó, constatat per nosaltres,
cal citar un informant que es queixava perqué
J

quan volia contar coses i histories del "seu temps"
ais familiars mes joves, li deien que "aixb era cosa
del passat" i que, per tant, ara no era interessant
contar-ho.
El rebuig a tot el que és tradicional fomenta el
desprestigi que puga teñir qualsevol manifestació
cultural d'aquest tipus en generacions mes joves.
També provoca la falta de valorado d'aquesta
saviesa cultural de les generacions mes grans i,
per tant, la raresa que algú puga interessar-se per
estudiar-ho. Molts informants mostraven un cert
recel a l'hora d'entrevistar-los. Quan els demanávem si ens deixaven fer-los una entrevista, ens
preguntaven quasi sempre "pero... qué voleu
saber?". Es mostraven estranyats que algú s'interessas per alio que, segons ells, no tenia interés,
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0

Fos com fos, des d'ací volem fer una crida perqué les nostres tradicions no arriben a desaparéixer.
Si acb ocorre, amb elles desapareixerá també la nostra historia. És ciar que no es tracta de tornar al passat -aixb seria impossible i desfasat- pero podem
pensar en moltes formes de fer perqué estiga viu el
nostre patrimoni cultural. Incloure l'etnografia en
estudis locáis i comarcáis, jornades, museus, proyectes educatius, etc. son sois alguns exemples del que
es pot fer. Les nostres rondalles , en concret, mereixen una atenció especial quant a l'esrudi de la literatura oral. Valor ha de ser, dones, un model que
hem de seguir tots els que ens interessem que la
nostra historia perdure.
,0
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Al capdavall ha resultat. Tots em deien: aixb será un
desastre, no ets fidel. Jo sí, a la línia argumental pero
si moltes voltes no sabien els informadors com acabaven ni res! A voltes només arreplegava mitja rondalla, o el final, i llavors m'havia d'imaginar, jo, un
text sencer que enganxava amb aquell...

Literatura i literaturització
segons Enric Valor
n aquest article em situaré, aparentment, a mitjan camí entre la rondallística i la novel-lística d'Enric
Valor. Repassaré diversos casos, des
deis orígens de les literatures romániques fins ais nostres dies i que
mostren que Enric Valor forma part
d'una veterada tradició de clássics
de la literatura. Es tracta d'una passetjada necessariament breu per les necessitats
d'aquest número monográfic, pero cree que pot
ajudar a cridar l'atenció sobre un buit de la historiografía dedicada a Enric Valor i, alhora, també
de la dedicada ais estudis sobre la narrado medieval, origen de la narrativa contemporánia.

Per tot aixó tal vegada no complia amb els
cánons de la rondallística, amb el manament de la
fidelitat, de l'assenyalament de variants i amb
l'intent d'establir un text model a partir de diverses versions o variants. I per no entroncar tant
amb l'activitat de Wladimir Propp, Aarne,
Thompson, o de Mossén Alcover, Joan Amades,
Pasqual Tirado o de Joaquim González i Caturla
per a la tradició catalana. Enric Valor n'era conscient, com veiem, i no pretenia sino, ell mateix ho
diu, servir-se'n «com a motiu literari» i hi va aplicar la técnica del conté literari. Pot ser mes proper
de l'activitat deis germans Grimm o d'Andersen...
Ell mateix ens ho ha dit: «pero jo volia fer-ne de
cadascuna un conté basant-me en una tradició, i
aixb és el que vaig fer.»

Un deis elements mes remarcables de l'obra
en sentit general de Valor és la literaturització de
rondalles... i no sois perqué siga un deis rondallistes mes importants, sino perqué també i sobretot perqué en la base d'aqueixa literaturització hi
ha els fonaments técnics i de concepció de la seua
producció, és a dir, que va mes enllá de la tasca de
folklorista. Joan Oleza2 parla de «la reutilització
literaria de la rondalla» i Enric Valor mateix ens
ho ha dit en mes d'una ocasió. Jo mateix li ho sentit a dir en mes d'un acte públie:3

...segons María de Franca
Aixb mateix és el que va fer Maria de Franca a
mitjan segle XII, en els trenes d'alba de la narrativa románica, de la literatura europea. Aquesta
dama va escriure, entre 1160 i 1189, dotze contes o
lais. Ho va fer en francés, molt possiblement a
Anglaterra i els va dedicar a Enric II de Plantagenet, espbs de la meravellosa Elionor d'Aquitánia i
pare de Ricard Cor de Lle'o i de Joan Sense Terra.4

I aixb son les rondalles [...] Vaig fer tot el contrari del
que em deien els folkloristes de Barcelona: Valor,
sigueu fidel. I jo: fidel? Arreplegava un foli i en feia
quaranta pagines. Jo les vaig arreplegar com a motiu
literari i les vaig aplicar a la técnica del conté literari. Hi ha alguna petita concessió a la rondallística,
pero jo volia fer-ne, de cadascuna, un conté basantme en una tradició, i aixb és el que vaig fer.

Lai és un mot d'origen céltic. Designava origináriament un cant semilíric, seminarratiu, com-
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post per un bard bretó a fi de perpetuar el record
d'un succés notable. En un principi, sembla que
havien de ser fets que havien passat de veres,
pero, ja des deis orígens els lais recollien les tradicions llegendáries. Eren veritables «rondalles».5
Son importants els lais, jo diria que fins i tot fonamentals, en la conformado de la narrativa románica, en concret en les narracions de la Materia de
Bretanya.6 Els lais se sitúen a l'inici de la materia
artúrica les histories protagonitzades pels cavallers de la Taula Redona i en comparteixen les
arrels i el tronc comú de la Materia de Bretanya.
Els lais contenen bona part deis elements del rerefons antropolbgic simbblic deis hbmens del XII i
del XIII.7
Els lais de Maria de Franca son ben bé paradigmátics de tot aixb. Maria de Franca s'arrela en
les tradicions oráis celtiques, pero no en fa una
recreació fidel. En Maria de Franca, lai és un terme
purament convencional. Maria de Franca fa minvar la meravella; hi preval la recreació literaria.8 I
en acb Maria de Franca actúa de manera molt
semblant a Chrétien de Troyes i, també, mutatis
mutandis a causa de les diferencies cronolbgiques
i de les arrels tradicionals usades a Enric Valor.
Maria de Franca va seleccionar, amb la seua sensibilitat i intui'ció d'escriptora diverses llegendes
bretones que havia escoltat (o que havia vist escrites). Els contes, els lais, bretons son el motiu incial
d'inspirado sobre el qual actuará la cultura d'aquesta dama. El conté que resulta d'aquest exercici de literaturització reelabora i amplia l'estructura del lai original prbpiament dit.

[«Qui desitge dominar els vicis ha d'estudiar i mamprendre una obra ardua: sois la poesia ens allibera
de la por i del dolor. Per aixb vaig comencar a pensar de fer alguna bona historia, traslladada al
romane del llatí. Pero no em va agradar gaire la idea:
ja n'hi ha moltes. Vaig pensar en els lais que jo havia
escoltat. No ho vaig dubtar. Els que ho van narrar
primer, recordaven en els lais aventures meravelloses. No voldria oblidar mai els que he escoltat contar! Els he rimat i n'he fet poemes [ en aquest cas,
mes aína contes]. Moltes voltes he hagut de vetllar
[per poder-ho acabar].»]

Excepte els versos iniciáis d'aquesta declarado de Maria de Franca, els que fan referencia a
una vocació de fer fora els vicis, tbpic plenament
medieval de la finalitat de la literatura, la manera
com ens diu que ella actúa en els seus lais és, a
grans trets, ben semblant a la d'Enric Valor. Els
lais son connexió entre la literatura tradicional i
l'anomenada literatura culta. Maria de Franca va
influir molt en l'art de narrar medieval i, en concret, en la conformado del román, veritable llavor
de la novel-la.

3
...segons Chrétien de Troyes
En un altre autor, Chrétien de Troyes, tornem
a copsar bona part del que podem percebre en
Maria de Franca quant a la literaturització de
motius tradicionals, quant a la connexió i a la reelaboració de literatura tradicional en obres que
han esdevingut, prácticament, clássics fundacionals de les literatures romániques cuites: les obres
de la Materia Artúrica, les novel-Íes medievals
protagonitzades pels cavallers de la Taula Redona, el rei Artús i la reina Ginebra, Lancelot, Galvany, Ivany, Keus, Perceval i tants d'altres i, a la fi,
la recerca del Sant Grasal.

En la mena de «Prbleg» que afig ais seus dotze
lais, Maria de Franca mateixa ens explica com
actuar:9

«Ki de vice se voelt detendré / Estudíer deit e entendre/ A grevose ovre comencier:/ Par ceo s'en puet
plus esloignier/ E de grant dolur delivrer./ Pur ceo
comencai a penser/ D'aukune bone estoire faire/ E
de latin en romaunz traire; / Mais ne me fust guaires
de pris:/ Itant s'en sunt altre entremis!/ Des lais
pensai, k'oíz aveie. / Ne dubtai pas, bien le saveie, /
Ke pur remambrance les firent/ Des aventures k'il
oirent/ Cil ki primes les comencierent/ E ki avant
les enveirent. / Plusurs en ai oi' conter, / Nes voil laissier ne oblier. / Rimé en ai e fait ditié, / Soventes fiez
en ai veillié!» (vv. 23-42)

Chrétien de Troyes va donar a les aventures
d'Artús i els seues cavallers un sentit nou. Entre el
1150 i el 1180 hi ha l'embranzida del román, abans
de la gran alternativa del de Troyes. Son decennis
en els quals, amb la Historia Regís Britanniae de
Geoffroy de Monmouth i la versió en llengua d'oi'l
francés medieval que en va fer Wace, el lector s'avesa a un món amb un disseny tan determinat
com el de la Materia de Bretanya i la colla d'uns
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cavallers que tenien en Artús el cap i que mantenien una relació tan especial amb la meravella.
Chrétien va saber plasmar-ho com a exponent
ideal d'aquesta literatura.
No fa sino el que segons Cesare Segre 10 és
potestat de l'escriptor i podem aplicar plenament
a Enric Valor: «el escritor, atravesando el contexto
cultural y utilizando los materiales semióticos
que se le ofrecen, puede conseguir no tan sólo
innovar dentro de un género, sino también, en el
colmo de su esfuerzo expresivo, innovar el género mismo. El escritor puede fundirlo con otro,
puede por el contrario instituir como géneros
subespecies de un mismo género; puede en definitiva actualizar lo que en fonética se denomina
fonologización y desfonologización.» Mes encara
llavors que, quasi per definido, l'art literari «is
the art of adaptation.»11

manera que Enric Valor havia begut en les
excel-lents fonts de la gran novel-lística francesa
vuitcentista, veritable clássic de la novel-la
contemporánia. I, aixb, de segur degué deixar en
ells, en Chrétien i en Valor, uns forments molt rics,
que influirien en les seues obres de ficció. Amb
Chrétien, el román mostra una atenció, una observado especial de l'individu, del jo del cavaller
protagonista. Aquesta fixació en l'individu és cabdal, influeix no sois en la vida deis protagonistes
i té incidencia en l'estructura del text.
Aquests son els atribuís de l'originalitat de
Chrétien, i també els de Valor. Aixb determina
que, en tots dos, malgrat la diferencia cronológica
i de forma literaria, domine, com diu Todorov, el
relatP

4

La literaturització de Chrétien és el resultat
d'aplicar a aquest cabal tradicional, a mes, la seua
cultura literaria, clássica grecollatina, i, sobretot,
unes altres intencions, uns altres objectius literaris.12 Chrétien de Troyes devia estar ben avesat ais
clássics llatins, sobretot a Ovidi, de la mateixa

...segons el Jaufre i el Girart
El Jaufre és un román, una narració o novel-la
medieval, datable entre 1160-1182, de 16.000 vv.,
I

dedicat al rei Alfons I d'Aragó, dit el Trobador
que no el Cast..., avi de Jaume I i primer rei de la
Corona Catalanoaragonesa. Aquesta obra conta la
historia de Jaufre, cavaller valerós que está enamorat de Brunissenda i enemic mortal de Taulat,
gegant terrible i cruel. Aquesta obra tot plegat és
original i independent en el concert de la literatura románica medieval. Potser perqué en el Jaufre
hi devia haver una base, un tema tradicional o
una llegenda, ben coneguda aleshores pels que
havien de ser els seus lectors / receptors models o
implícits... No és rara la base tradicional i llegendária, oral i popular, en la literatura medieval.
D'altra banda, el Girart de Rossellb, escrit entre
1136 i 1180, contemporani del Jaufre,
aprofita una crui'lla
d'elements histories i
tradicionals meridionals. Caries el Calb,
Girart, comte i marqués de Viena del
Delfinat, Guifred el
Pilos i el seu castell
del Rosselló (que en
l'obra és a Potiers)...
Aqüestes connexions
histbriques i culturáis
teñen un tractament
literari original i fan
d'aquesta obra la primera manifestado de
«novel-la medieval».

en una mateixa illa, pertanyen a tradicions llegendaries diferents: la céltica, la del nord d'Europa; la grecollatina clássica, la de la Mediterrania.
Vegem-ho. Céltics: Artús, Morgana, Escalibor, el
Sant Grasal en la mesura que hi apareix relacionat
a Artús i Ávalon. Mediterranis: Sicilia, identificada com a Ávalon. Un Ávalon del nord, a la Mediterrania, quan sempre havia estat localitzat a la
mar del Nord, tan freda i tan fosca? El paradís
deis céltis, a la mar deis mediterranis. Aquí conflueix el fet que, en la mitología grecollatina cíassica Sicilia i el volca Etna, concretament, eren una
de les portes d'accés tot i que no la principal a
l'Hades, a l'infern mitolbgic i paga. A mes, hi ha
nombroses llegendes al voltant de l'Etna...
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...segons La Faula de Guillem de Torroella
Per exemple, entre d'altres, també podem
recordar ara el cas de la Faula de Guillem de
Torroella, de la segona meitat del segle XIV. En
aquesta obra, aquest autor mallorquí conta el seu
viatge marítim des de la badia de Sóller fins a Sicilia, a lloms d'una balena. En aquesta narració en
vers tenim un munt de motius Uegendaris, de
rondalla: la balena que el transporta a Sicilia-Avalon; Ávalon mateix, així com Morgana, Artús,
Escalibor i el Sant Grasal, també; a d'altres elements mes. Pero, a mes a mes aquests elements,
que es donen tots junts, en una mateixa narració i

Torroella fa el que ja hem dit adés que afirma
Cesare Segre.

6
...segons les tres primeres grans cróniques
catalanes
(el cas del naixement de Jaume I)
Recordeu ara la cárrega llegendária i tradicional que hi ha, per exemple, en el recontament de la

naixenca de Jaume I el Conqueridor.14 D'aquest
episodi tenim tres versions, la que ens conta
Jaume I mateix en el seu Llibre deis Fets, Ramón
Desclot en la Crónica deis Fets del Reí En Veré i la de
Ramón Muntaner en la seua Crónica. Son tres versions d'un mateix fet real, l'engendrament i naixement del rei Jaume I, pero cadascuna el conta
de manera diferent.
Si comparem aqüestes versions veurem que
en totes tres hi ha elements tradicionals, llegendaris. Es tracta de tres estadis de reelaboració, d'ampliado d'una llegenda. En aquest punt hi ha
hagut torca polémica sobre si es tracta o no de
prosificacions mes o menys maquillades d'un
poema, perdut, narratiu en vers. 15 Es tracta, mes
aína, de reelaboracions, d'ampliacions, de
reutilitzacions d'uns determináis motius tradicionals, molts deis quals ja existien abans del naixement del rei Jaume I i aplicats a altres histories.
A mes, en la versió de Jaume I hi ha tot de
coincidencies:16 naix el dia de la Candelaria, data
d'una especial significació religiosa i, també,
pagana; quan entra en cada església els clergues
entonen cántics d'agraíment i, sobretot, d'exaltado a Déu, pero ells no sabíem que Jaume I havia
d'anar-hi en aqueix mateix moment aquests passatge em recorda, a mes, la presentado de Jesús al
Temple; la manera com li trien el nom, amb els
ciris... ritu també paga relacionat amb el poder
conductiu del foc d'origen zoroástric, tot i que
disfressat de cristiá amb els noms deis apbstols;
que algú volgués atemptar contra la vida del
xiquet li tiren una pedra quan és al bressol, sois
l'acció divina el va salvar (fet que recorda com
Hércules va eixir indemne de l'atac que Gea li va
fer amb dues serps, quan, Hércules, encara molt
menut, també era al bressol; o com Moisés).
La de Desclot dona protagonisme a la reina
Maria. Desclot se centra mes en la reina, ella és la
veritable protagonista d'aquesta versió, mentre
que en Jaume I i en Muntaner sois n'és un
personatge secundan, especialment patidora i
sacrificada en Muntaner i, en tots dos casos, passiva. Desclot ens l'enalteix quan diu que és soterrada a Sant Pere del Vaticá.
La de Ramón Muntaner és mes narrativa. La
de Jaume I és eminentment oral; recordeu que ell
dictava la seua crónica (encara que, després, cancellers seus poguessen fer-ne una revisió mes

literaria, l'estil de la seua crónica conserva els elements oráis...) Amplia els elements de la versió de
Jaume I, encara que també hi ha aqueix providencialisme. El rei Pere i la reina Maria, els jurats de
Montpeller, Guillem d'Alcallá... sabem mes coses
d'ells, guanyen protagonisme... És una versió mes
literaturitzada. Pero no diu res del fracassat
atemptat contra el rei, ni de per qué li van posar
aqueix nom.

7
...segons sant Vicent Ferrer
(el cas de sant Jordi i La Mare deis Peixos de
Valor)
A comencaments del segle XV trobem un altre
cas de reutilització de la tradició oral, de les llegendes oráis, que, de retruc, tornem a trobar-nosel en una rondalla d'Enric Valor, concretament, en
La mare deis peixos. El text medieval forma part
d'un sermó de sant Vicent Ferrer i conta la llegenda de sant Jordi.17 Pero hi ha herois que no son
reis, ni generáis, ni sants... Aquest és el cas de Jaumet, el protagonista de la rondalla La mare deis peixos. Jaumet era fill de Jaume i Jordina. No era una
familia rica. Vivien prop de Dénia. Es tractava
d'una familia normal i corrent. Pero a Jaumet, un
deis seus dos filis, li va passar una cosa meravellosa, quasi mágica.18
Tot i les diferencies d'objectius, sant Vicent vol
convertir... i en la rondalla de Valor es tracta de
Jaume i no d'un sant..., podem veure com s'usa
un mateix tbpic que és reutilitzat. Valor hi afig
mes dades, ens diu com era l'espasa, ens descriu
amb mes detall el drac, la lluita. Coincideix forga
amb el relat de l'enfrontament de no pocs cavallers amb dracs ferotges en les novel-Íes de la
Materia de Bretanya, de Chrétien de Toryes, en la
llegenda de Sigfrid en els Nibelungs... Féu atenció
ais elements: espasa mágica, drac de «set colls de
rétil»... Recorda també al passatge del cavaller
Espércius en el Tirant lo Blanch,19 mostra inequívoca que Martorell, a mes d'inspirar-se en obres
cuites, també es feia ressb de tradicions llegendáries (tot i que en aquest cas hi puga haver l'influx
llibresc deis viatges de Sir John de Mandeville).

El Maigmó vist des de la Foia de Castalia
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Cloenda
No tráete d'establir deutes textuals, no afirme
que Enric Valor seguisca aquests mateixos texts
que he citat. Sois he assenyalat alguns exemples
que ens mostren que la concepció que té Enric
Valor de la literatura és, en el fons, semblant,
unitaria, al llarg de tota la seua obra, tant en la
rondallística, com en la novel-lística. La literatura
tradicional li permet nodrir la seua obra en conjunt; nodrir-la de temes, d'estils, de tecniques, etc.
Altres autors de qualitat indiscutida, veritables
classics contemporanis, com ara ítalo Calvino o
Gabriel García Márquez, també van nodrir les
seues grans novel-lístiques, en la literatura tradicional, en la realitat mágica transmesa oralment i
de manera llegendária. I aixb, malgrat les
diferencies que son tan bones de veure entre les
obres de cadascun. Perqué en ells, com també
Enric Valor, prima la literatura.
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Cap. CDX.

ANDREU ALFARO
Donant-l¡ voltes. 1975, realitzada el 1988
Acer inoxidable
10 x 3 x 2 m

ANZO
Memoria n° 23. 1993
Pintura sobre arpillera
65 x 1 24 cm

RAFAEL A R M E N G O L
La iniciada sotmesa a flagel-lació.
De la serie Barres i estrellles (Popeie a Pompeia). 1994
Olí sobre lien?
1 3 0 x lOOcm

JOSEP DÍAZ AZORÍN
Les mans d'Enric Valor. 1 996
Dibuix a la sanguina
1 00 x 70 cm

i

.

i

A R C A D I BLASCO
Roda de molí per a ccmbregar. 1 988
Refractan + gres - 1 3 5 0 ° gas-reducció
1 20 x 1 20 cm
Museu de cerámica de Barcelona.

MANUEL BOIX
Cartell inédit. 1990.
Técnica mixta sobre paper.
1 00 x 70 cm

ADRIANO CARRILLO
Tripla. 1995
Fusta de caoba

JOAN CASTEJÓN
Finestra per a Julieta. 1 993
Oli sobre paper
100 x 70 cm

MARÍA CHANA
Sense títol. 1 993
Acrílic sobre tela
200 x 1 50 cm

ARTUR HERAS
Tout fot kunst. 1992
Acrílic sobre lleng
1 20 x 1 20 cm
Col-lecció particular. Perpinyá

SIXTO MARCO
Serie malalties o taques del sol. 1 9 9 5 .
Técnica mixta sobre paper.

JAVIER LORENZO
Just de l'altre costal. 1 994
Olí sobre llene
(fragment)

J. MICHAVILA
Collage.
Técnica mixta
43 x 34 cm

ANTONI MIRÓ
Passarella - Anatema. Serie Vivace. 1 9 9 4 .
Acrílic sobre fusta.
2 0 0 x 2 0 0 cm

JOSÉ PIQUERAS
Paisatge de la lletra "V" i les seues ¡lunes. 1992
Técnica mixta sobre paper i xapa

100 x 70 cm

LLORENC PIZÁ
Sense títol. 1990
Técnica mixta sobre paper
72 x 53 cm

SALVADOR SORIA
Integrado metal-lica 65. 1965
Técnica mixta
146 x 97 cm
Col-lecció: Fundado AENA. Madrid

VICENTE RODES
Sense títol. 1 995
Olí sobre tela
82 x 66 cm.

AURORA VALERO
Dama d'Elx. 1995
Técnica mixta sobre llene
260 x 195 cm

JOSÉ VENTO
Del color IV. 1994
Técnica mixta
122 x 80 cm

COORDENADES DE I/OBRA
D'ENRIC VALOR
Josep Iborra

COORDENADES DE L'OBRA
D'ENRIC VALOR
Josep Iborra

partir de la Renaixenca els escriptors
valencians,
fins i tot els de la
generació del 32,
han escrit poc. Han
estat aixb que anomenem, com un
valor entes, escriptors de diumenge. De mes a mes,
han gravitat generalment sobre la poesia o el sainet cbmic. La narrativa, i no diguem l'assaig, o
l'estudi científic, a penes van atreure els esforcos
deis nostres escriptors en cátala. Joan Fuster, V.
Andrés Estellés i Sanchis Guarner van ser els primers que van reaccionar, ja en la postguerra, contra aquesta situació. Cada un d'ells ho va fer en
un camp literari diferent. Joan Fuster va esdevenir
un fecund assagista, V. Andrés Estellés un prolífic
poeta i Sanchis Guarner conrea ampliament la lingüística i els estudis histories de carácter cultural.
Hi havia, pero, el buit de la narrativa, que no
comencaria a omplir-se fins ais anys setanta, i no
solament amb un escriptor, sino amb molts. La
generació deis setanta, en pocs anys, va fer acte de
presencia amb una llarga llista de noms. Una
generació que, tot cal dir-ho, va ser important,
pero sense cap novel-lista que en el camp de la
narrativa poguérem posar a l'altura deis tres
grans intel-lectuals citats abans. I aixb perqué
molts d'ells van fer la seua primera temptativa
com a narradors amb una sola novel-la o un sol
recull de contes. Pocs, amb alguna obra mes. Amb
el temps alguns s'hi van donar de baixa i altres
s'hi van donar d'alta. Pero, amb algunes excepcions -Mira i Cremades, per exemple- la narrativa valenciana en cátala no ha comptat amb autors
amb una producció solida, regular i permanent.
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En conjunt fa la impressió d'un bloc un poc caotic, decantat, primer, cap a l'experimentalisme,
per passar després a l'extrem contrari: contar simplement una historia o unes histories.
No és ara, pero, el moment d'analitzar la
narrativa valenciana d'aquests últims anys. Si he
recordat aquesta situació - molt simplificadament
i sense fer-hi les puntualitzacions oportunes— és
senzillament per dir que va ser un escriptor, un
escriptor deis anys trenta, Enric Valor, qui ha acabat per ocupar, per fi, un lloc rellevant en la narrativa, al costat de Fuster, de Sanchis Guarner i
d'Estellés. Per arribar-hi, cal dir que la seua trajeetbria va ser llarga i pacient. En realitat, el
novel-lista Enric Valor entra en l'escena de la jove
producció narrativa valenciana sis anys després
de la publicació (1974) de Falles folies fetes foc, d'Amadeu Fabregat, que encetava amb ella el boom.
Enric Valor publica -i aquest és el fet notable- el
1980 Sense la térra promesa. Les diferencies entre
aquesta obra i les que escrivien els seus joves
companys eren obvies. Mentre que aquests escrivien reculls de contes o novel-Íes curtes, Valor
presentava al públie una llarga novel-la en dos
volums (quasi vuit-centes pagines de lletra petita
i atapeída). Es ciar que l'extensió d'una novel-la
no constitueix per se un valor. Pero sí que resulta
significativa si tenim en compte -una altra
diferencia- que anava lligada a una concepció de
la novel-la classica o tradicional, a la manera de
Balzac o de Dickens. Els joves, en canvi, concebien
els seus relats d'acord - la majoria d'ells- amb els
nous canons de la subversió -i de la crisi- de la
novel-la com a genere, que comencá a principis de
segle i trobá les seues supremes manifestacions en
obres com la de Proust, Joyce, Virginia Wolf,
Faulkner, Becket, Bataille, el nouveau román, etc.

Ara bé, convé fer un petit incís, una precisió en el
plantejament noveMístic de Valor, perqué ell no
va restar insensible- ni molt menys ignorant-, de
les noves técniques narratives. Fins i tot s'hi va
sentir temptat, les va estudiar i va tractar en els
seus exercicis narratius d'utilitzar-les. Calia
escriure ficcions, el que ell diu "novel-la pura", i
posar-se, per tant, a l'extrem del realisme, de la eronica social. Tot aixb, pero, afortunadament no
passa -cree- de ser una curiositat. En el fons, la
seua naturalesa, la seua experiencia i la seua formado de lector, i el fet que ell pertanyia a una
altra generado el van decantar cap a la novel-la
riu, impura, realista. Hi havia peí mig, també, una
altra questió fonamental: la manca d'una tradició
novel-lística. A partir del XIX, si mes no, perqué
encara ens podríem remuntar mes enrere, tots els
paísos cuites disposen d'una nomina de novel-listes que han tractat d'elaborar una imatge de la
seua societat. Amb un Balzac a la má, un francés
pot repassar la memoria d'una época determinada del seu poblé. Com ho pot fer un rus amb
Gogol, o un anglés amb Dickens... Ho poden fer,
fins i tot, amb novel-listes que sense ser res de l'altre món han aportat la seua contribució al respectiu álbum familiar. Encara avui, quan la novel-la
ha renunciat a ser, básicament, una representado
de la vida, continua vigent, al marge de les diferents tendéncies d'avantguarda, la gran tradició
classica. Ben mirat, per molt de soroll que armen
els nouveau romans -que ja han deixat de ser nous
i ja no armen soroll- el gros de la producció
novel-lística contemporánia, mes o menys acostada ais nous procediments literaris, és encara un
document social i moral.
Els valencians, ai las!, no comptem en cátala
amb aquesta finestra oberta pels novel-listes al
passat de la societat del nostre vuit-cents ni, fins i
tot, a la societat del nostre present. Alguna rara
excepció; les primeres novel-Íes de Blasco Ibáñez,
que escrivia en castellá sobre una societat que
parla en cátala no invaliden la regla general.
El mal és que aquest buit ja no té remei. Vull
dir, que ja no podem fabricar, avui, l'equivalent
deis que haurien pogut fer els hipotétics novel-listes del dinou. Ningú no va alear acta - en un acte
de creació literaria- de la seua época. Ara nosaltres no ho podem viure com a lectors.
Enric Valor va triar amb Sense la térra promesa
-ja ho havia intentat abans amb L'ambicio d'Aleix i

al tres relats curts- aquesta orientació. Va fer seus
els mots de Josep Pía: "la literatura és un esforc
contra l'oblit". Es ciar, com és logic,aquest esforc
el va fer en relació amb la materia que estava al
seu abast: la seua experiencia, que és la del segle
XX, que a ell li ha pertocat de viure. Quan va
aparéixer Sense la térra promesa es va poder veure
clarament que era un projecte sense precedents en
la nostra literatura moderna. Mes encara si tenim
en compte que era la primera part d'una vasta trilogia que Valor portava entre mans. En aquest
sentit, aquesta novel-la, completada ja amb les
dues parts següents - Temps de batuda i Mes enlla de
l'horitzb- se sitúa en la tradició del román fleuve.
Valor, dones, entre l'efervescéncia de la jove
narrativa valenciana, es presentava amb una
novel-la estructurada com un organisme total,
complex i vast. Es una obra que desenvolupava
un món -el món de Cassana- a gran escala.
Aqüestes novel-Íes no teñen sovint -pensem, per
exemple, en Balzac o en Dostoievski- la perfecció
d'altres obres mes curtes, que permeten, per la
seua poca extensió, un treball mes acurat i mes fi,
pero les altres -les llargues- se'ns imposen peí
gran alé que les anima, peí propbsit obsessiu que

ha mogut els seus autors a representar tot un
món. De vegades -com en el cas de Valor- aquesta intenció radical els ha portat a planificar quasi
tota la seua producció en una serie de volums mes
o menys entrelligats. Hi podríem trobar impureses, precipitacions, materials sobrers, pedacos,
pero, en conjunt, tot aixb contribueix a donar eos,
pes i gruix al món de la novel-la clássica. En definitiva, es tracta de competir amb la vida...
Enric Valor es va decidir, dones, peí camí mes
adequat per a ell. Una reflexió de Moravia l'ajudá,
potser, a decidir-se del tot per aquest tipus de
novel-la -tot i que la decisió la portava ja dins
d'ell mateix: "els temes novel-lístics reposen en
les profunditats, sota la superficie deis fets i les
situacions, una mica com el petroli a les cavernes
geolbgiques, sota la superficie de la térra. Valor va
veure les possibilitats narratives de fets i situacions que ell havia viscut d'una manera o una
altra, de mes lluny o de mes prop, d'una manera
mes o menys directa o immediata. Per sort ha
guanyat, com ens conta en el seu prbleg de Temps
de batuda, el valor realista, la "novel-la impura".
Ha guanyat mes en aquesta segona novel-la - i en
la tercera- que en la primera, i aixb per la senzilla
rao que aquesta está situada en un temps (la primera guerra europea) mes allunyat de les seues
vivéncies personáis. Malgrat tot, el grau de realisme de Sense la térra promesa és molt alt, cosa que
s'explica perqué Valor extrapola legítimament
(perqué aleshores les coses no canviaven tan de
pressa com ara) la seua experiencia del món de
Cassana de la seua infantesa i maduresa a la Cassana de 1916.
En aqüestes condicions Valor s'havia de diferenciar de les que necessáriament definien la
situació deis seus joves col-legues, que es trobaren
dins d'uns límits mes estrets. Tots havien tingut
una infantesa i una adolescencia similars - les de
la postguerra- i tots participaren de la revolta de
la joventut del 68. Van fer, dones, uns relats de les
seues experiéncies d'una etapa encara curta de la
seua vida i marcada mes o menys per uns mateixos factors i situacions. No estaven, dones, - era
inevitable- preparats per a encarar-se amb un mbn,
ni menys encara amb un mbn que abastava practicament mes d'un tere del segle XX. Enric Valor no
solament comptava amb aquest avantatge que li
donava la seua data de naixement, sino que havia
viscut aquesta llarga etapa de la seua historia
d'una manera molt intensa, en un medi rural que

conservava encara la substancia d'una societat
preindustrial, pero que comencava ja a clivellar-se
pels moviments socials, ideolbgics i bél-lics del
segle XX. Tot aixb, pero, Valor no ho va viure passivament, sino d'una manera activa, participativa,
compromesa. El paisatge de Cassana no será un
pur decorat, sino objecte de coneixement i d'experiencia. Peí que fa a la vida familiar, viura els
trasbalsos de fortuna, amb molts esdeveniments
quotidians, pero significatius per a
ell. Finalment, la seua ideologia
-progressista fins a la utopia- l'embolicará en els moviments i episodis
polítics que constitui'en la seua circumstancia social. Naturalment, a
mesura que passen els anys, des de
la seua infantesa fins que es posa a
escriure la seua trilogia -i moltes
coses mes-, la seua memoria s'enriqueix, s' amplia, i constitueix per a
ell una permanent font d'inspiració.
L'escriptor de Castalia, pero, no es
limita a escriure una mena de crónica autobiográfica, o unes membries;
el que ell ha viscut no és mes que
una materia que la ficcib transfigura
en un organisme viu, ben travat, que
funciona regit per la imaginario i la
sensibilitat.
Hi ha, pero, un altre factor,
implícit en la circumsfancia de la
vida d'Enric Valor, que constitueix
una altra condició de possibilitat de
la seua producció novel-lística i que
contrasta amb la deis joves novel-listes deis setanta i deis vuitanta. Em
referesc ara a la llengua. Aquí, en
aquest punt l'avantatge d'Enric
Valor era incontestable. Ell podia
disposar, d'entrada, del que no
havien pogut teñir els joves narradors. Havia viscut molts anys en contacte immediat amb l'idioma d'un deis indrets del País en qué es conservava mes pur. Nascut el 1911, encara podia
aprendre'l en la seua puresa i la seua riquesa i mai
no deixara -interessat, de mes a mes, com estava
per ell- de progressar en aquesta línia. Aquesta
vivencia directa i quotidiana de la llengua de la
Foia de Castalia, ja era molt, moltíssim, comparat
amb les possibilitats escasses i pobres - generalment urbanes- que tenien els joves escriptors al
seu abast en relació amb el coneixement -i l'ús-

de la llengua. Pero encara hi ha mes. Aquests
joves, que vivien la llengua parlada - si la vivienen unes condicions paupérrimes, tampoc no
havien tingut l'oportunitat de tenir-ne un coneixement escolar. El castella dominava en exclusiva
en els col-legis. Valor, en canvi, i aixb ja cal
posar-ho no en l'apartat del que s'havia trobat, i
que havia estat una circumstancia favorable -el
medi en qué va viure- sino en l'apartat de l'esforc
personal que va fer peí seu compte en l'aprenentatge académic de la llengua, no sois l'estudiará
per saber-la escriure, sino per tenir-ne un coneixement científic, el mes ampli i profund possible.
Aquesta actitud es va traduir ja des de ben aviat
en un treball d'investigació i pedagbgic. Fins ara,
si fem un balan? -súpose que algú el fara en
aquest número de Canelobre dedicat a ell- no pot
ser mes positiu i fecund. Ha confeccionat petites
llicons d'ortografia, gramátiques sistemátiques i
detallades, diccionaris i altres obres dedicades a
l'estudi i l'ensenyament de la llengua. Era aquest,
dones, un altre avantatge d'Enric Valor respecte
deis joves narradors que havien d'estudiar la
gramática i consultar diccionaris -pocs encara en
aquells primers anys deis setanta- al mateix
temps que tractaven d'escriure els seus relats i
esdevenir escriptors.
Tots aquests contrastos, que he anat assenyalant molt per damunt, expliquen les condicions
histbriques que van fer possible l'obra de Valor.
Pero repassem ara Yopus de Valor, després
d'assenyalar les seues condicions de possibilitat
-i també d'impossibilitat. El món narratiu d'Enric
Valor -a part naturalment el bloc de la majoria de
les seues rondalles, que és una altra cosa- está
estructurat en unes coordenades que passen per
la propietat de la térra, per la relació amb la térra.
Naturalment, es declinen d'acord amb les diferents classes socials. Pero tant si son grans propietaris com purs jornalers, tots teñen un sentit
profund, fose, ancestral de la propietat, com
corresponia a una societat que vivia básicament
de la térra. Tots, petits jornalers o grans propietaris, teñen fam de térra. Ella era no sois un mitjá de
subsistencia precaria en els pobres, o una font de
rendes per ais rics, sino que com mes propietats es
tenien, o mes grans, mes intens era el sentiment
de pertányer a una raca noble, aristocrática. Es
ciar, Valor té cura de distingir entre els nous propietaris burgesos que, com un negoci mes, compraven terres, deis senyors, que havien anat here-

tant des de temps immemorials, i que pertanyien
per aixb a vells llinatges. En Sense la térra promesa
s'introdueix ja aquest tema, aquest contrast entre
els uns i els altres -entre els nobles lligats a la térra
per una cadena de generacions, substancia d'un
món tradicional, i els nous rics que com l'Olcina
d'aquesta novel-la, que no teñen escrúpols de cap
mena i segueixen una moral térbola, sense prejudicis. L'honor, eix cardinal deis antics senyors, no
hi compta per a res. En Uambicio d'Aleix trobem
també aquest contrast radical: la mare d'Aleix de
noble nissaga, per una banda, i don Mafias enriquit amb procediments tortuosos, de l'altra.
Aquest contrast, pero, no és l'únic. Hi ha un
entramat de registres que donen la complexitat i
la riquesa de detalls i components a l'obra de
Valor: relacions familiars i de veihatge, per exemple, línies ideolbgiques que s'entrellacen amb la
substancia de la vida quotidiana d'aquest món,
etc. Aixb ho trobem fins en els relats curts. D'una
manera simbólica, Sense la térra promesa comenta
amb la mort de donya Berta, que és també -ho
anirem veient cada vegada amb mes claredat- la
mort d'un món secular de carácter rural, preindustrial: una altra cosa comenta que anirá creixent i fent-se mes visible al llarg del desenvolupament de la trilogia de Cassana. Tota aquesta
reorganització -un daltabaix- Valor l'ha vist i contat imaginativament, puntualment. Ha revelat
lúcidament la trama d' interessos i de complicitats
socials, polítiques i religioses, les tensions que les
dramatitzen, inscipients i locáis encara en la primera part de la trilogia; i que acabaran esclatant
en una guerra civil en l'última -Mes enlla de l'horitzb.
Personalment, a mi m'interessa mes la precisió i el toe huma amb qué Valor ha vist i explicat
en els seus relats i novel-Íes aquesta trama en el
sentit social, que no pas la trama en el sentit
estrictament literari, l'argument que s'inventa. Hi
ha, és ciar, una unitat entre les dues pero el que
dona sentit poétic a la seua obra és aquesta visió
de Cassana, que és una cosmovisió. Son els treballs i els dies, no els mateixos per a tots, pero tots
entrelligats, sempre en funció de la térra, de les
seues collites o d'una natura favorable o adversa.
Es, en definitiva, la intrahistbria de Cassana la
que li dona la seua vertadera dimensió. Hi ha, sí,
els grans episodis, la historia, pero com una anormalitat, com un tumor de la intrahistbria. En
Temps de batuda, els trets llunyans d'un afusellament, el cadáver trobat peí camí, el fugitiu que
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tracta d'escapar a la mort per aquelles serralades
mig salvatges, ressonen com elements anbmals de
la vida de Cassana. Aquesta perspectiva, la d'un
lloc remot sense mes historia que la deis cicles de
les estacions i les passions, deis naixements i les
morts, de la sembra i la batuda, fa ressonar-hi colpidorament els desgavells deis homes que es desvien del seu món habitual i ancestral, que fan
rodar la historia entorn del seu centre -intrahistbric-, que sembla no girar i en el qual s'instal-la el
punt de mira mes pregón i poétic de Valor.

humanitat: la veritat del camp, de l'antiquíssima
agricultura, mare nostra!". Es tracta, dones, d'una
inclinació vers una forma de civilització que té el
seu pinyol en l'instint de propietat, i en el treball
per aconseguir-la. "L'antiquíssima agricultura" és
la "mare nostra", com Aitana és la "serra mare",
el pinyol del paisatge d'Enric Valor. La "mare
térra", T"antiquíssima agricultura" era també l'analfabetisme de la immensa majoria. En La idea de
l'emigrant trobarem, com en altres llocs de la seua
obra, la fascinació per la lletra, per la cultura, un
aspecte ideal que forma part de l'impuls progressista que anima la narrativa de Valor.

Tot plegat és una visió materialista de la vida.
Una visió que socialment és una implacable lluita
de classes, clarament i a gran escala en la trilogia
de Cassana. Aquesta lluita de classes Valor la
detecta i la posa de relleu amb els seus ulls de
xoriguer grades al seu agut sentit historie de 1'observado, pero també a la seua posició marxista
-no dogmática, ni de partit - que l'ha ajudat a
comprendre-la mes clarament, a veure-la com el
motor de la vida social, fins i tot a la Cassana rural
on veurem com va emergint, aprofundint-se i
desenvolupant-se com un detonant de la seua
historia.
Aquesta dimensió materialista, pero, no és
Túnica, perqué trobem també un radical idealisme que, al capdavall, és el registre ideolbgic d'aquesta lluita de classes. Aquest espiritualisme el
trobem en el protagonista i altres personatges de
la trilogia. Es tracta ara, al marge de la seua
dimensió politicosocial, d'una relació humana,
espiritualitzada, de vegades sublimada amb la
térra. Cal dir, pero, que aquesta visió no és en
absolut esteticista, que és la que té l'home de ciutat que la veu com un paisatge pur, com un bell
espectacle que contrasta amb el seu món urbá. En
Valor l'esteticisme pur és impensable . No vull
dir que és insensible ais paisatges, pero els veu des
de dins, en una relació vital profunda, en la qual
entren molts elements, tots procedents de la seua
experiencia d'un habitat rural, viscut quotidianament, o, si mes no, observat com a testimoni que
en forma part. És la térra, les muntanyes, la vegetado, la fauna -base de la vida material deis
homes que hi viuen- de les quals- ell fa un inventari directe, viu, sensual.
Unes ratlles de La idea de l'emigrant formulen
molt bé aquesta característica de la personalitat i
de l'obra de Valor: "Égloga, pura égloga! Alia hi
havia la veritat rude i primigenia de la vida de la
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És curios, pero, observar que la ciutat, la vida
urbana, té un paper molt redui't en l'obra de Valor.
La ciutat esta vista, o entrevista, des del poblé o el
mas, com un món llunya, estrany. Com s'anima,
pero, la prosa de Valor quan baixa o puja cap al
pinyol d'Aitana! Aquest ruralisme, pero, cal distingir-lo del que s'ha conreat habitualment al País
Valencia, que ha cercat la seua inspiració en la
nostra realitat local, sovint falsejada, sense passar
d'un pur continuisme. El ruralisme del nostre
autor, en canvi, és mes realista i convincent, mes
integral i directe, mes historie i poétic alhora. El
seu món no está sofisticat ni recolzat en uns
quants trets tipies o pintorescos. Ha fugit, alhora,
del tic psicolbgic i dialectal. Valor ha volgut construir un món polifbnic, no unidimensional; i aixb
fa que el seu ruralisme siga, mes aviat, un naturalisme poétic. Aquesta inclinació cardinal la trobem, fins i tot, molt ben marcada en alguns deis
seus relats curts. Pense, per exemple, el que porta
per títol "Viatge de Nadal". En aquesta narració
rural o localista a primera vista, trobem l'home i la
naturalesa en una relació no tbpicament bucólica
sino dramática, que ens remet a la lluita d'homes
humus per guanyar-se el pa. Valor hi evoca
aquells petits i modestos comerciants de principis
de segle que pujaven de la Vila Joiosa a Alcoi amb
els seus carros per vendré la xocolata. El personatge d'aquesta narració no podrá arribar-hi: la
neu no el deixará arribar al port d'Aitana. Aquest
episodi, la part mes substanciosa de la narració, és
també la part mes valuosa literáriament. L'autor
ha trobat en aquesta expedició deis seus carreters
l'oportunitat de contar-nos la gradual aparició
d'una tempesta de neu en una nit de Nadal, menta un carreter puja muntanya amunt amb el seu
carro per vendré la mercadería que hi porta. L'autor conta d'uná manera molt viva i intensa el combat d'aquest home per escapar a la mort. Una

escena épica en la seua modestia, com tantes mes
que la gent humil del camp i de la mar ha protagonitzat. L'autor ens presenta una naturalesa
indiferent a la vida deis homes i ais seus projectes.
Tot aixb -imaginació i experiencia de la realitatno té res a veure amb el costumisme. Com passa
generalment en la resta de la seua obra.
Ara be, hi ha Mes enlla de l'horüzb, l'última
part de la trilogia de Cassana, en la qual la ciutat
adquireix mes importancia. Aquesta presencia,
pero, de l'element urbá era inevitable si tenim en
compte la dialéctica social i histórica de la Cassana rural, un poblé com tants d'altres del País i
d'Espanya, que serán arrossegats per la seua propia dinámica interna vers la guerra. Aquesta
novel-la, dones, és com un esclat que amplia i
multiplica els seus escenaris -urbans i rurals.
Vicent Escrivá ha assenyalat exactament aquesta
obertura: "A Mes enlla de l'horitzb, el reconcentrat
espai fabulat de Cassana s'obre definitivament a
l'exterior. Esdevé mes normalitzat perqué ja no és
l'únic món o indret amb pes específic, sino que
comparteix el protagonisme amb altres llocs de la
nostra geografía com a totalitat. Amb aquesta pérdua de localització única, adquireix la dimensió
mes universal d'auténtic cosmos, com a fantapolis, Cassana ja no és un ámbit rural, volgudament
rural, on es realitza el rearrelament de Frederic
Genovard, sino un lloc on retorna infatigable-

ment, una seu on el protagonista es mostra vinculat a la marxa histórica de la classe treballadora
del país i no solament a la de la seua familia en
l'estretor del món de Cassana".
El món de Valor, el que, sobretot, ha construít
amb la seua trilogia no deixa de teñir -com ja ho
vaig escriure en el meu prbleg de Sense la tena promesa- certes afinitats amb el corrent realista de la
novel-la russa, tot i que en dona una versió mediterrania. La presencia del camp amb els pagesos
ocupant-se en els treballs de sega, la verema, el
cup, les carboneres, les tensions socials i els conflictes ideolbgics, la importancia del component
revolucionari i deis personatges que hi cavil-len,
la guerra civil, etc., son alguns deis aspectes, que,
si veiem ara la trilogia de Cassana com un tot, en
refermem la impressió d'una afinitat amb la
novel-la russa de Gogol a Solokhov. Val a dir que
hi ha en el fons un plantejament épic de la vida
social del nostre país, plantejament que va des del
tancament de Cassana dins d'ella mateixa fins a la
revolució i la guerra.
Moltes coses han passat en aquest país, pero
han interessat ben poc ais nostres narradors. Valor
ha gosat escriure sobre algunes d'elles, centrades
en un lloc concret, pero amb una intenció paradigmática. I ha fet el seu camí, a la seua, en solitari, i, encara, contra corrent.
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lo largo de los
ciento y pico de
años que llevamos
de Renaixenga, los
valencianos
hemos contribuido a la restauración de la literaura
autóctona con un
bien nutrido censo
de poetas pero con
escasísimos prosistas. No diré que nuestros poetas fueran, en general, demasiado excelsos: entre
ellos, por lo menos, figuran los más sólidos y
vigorosos que el país haya dado modernamente.
En cambio, hemos carecido de prosistas. Blasco
Ibáñez, Azorín, Miró, escribieron en castellano, y
este "desarraigo" lingüístico de unos hombres
que no fueron social o culturalmente "desarraigados", ofrece un espinoso punto de meditación. Lo
pasaremos por alto ahora. Pero no se trata sólo de
que unos cuantos escritores excepcionales "emigrasen" a la otra lengua. Lo importante, y lo triste, es que ni siquiera en la medida de la mediocridad los hombres de la Renaixenga valenciana no
intentaron la creación de una prosa estable para el
consumo interior, si más no. Tal vez, pensaban
que su públicoya tenía suficiente "pasto" intelectual con los versos. La consecuencia de esa inhibición ha sido que, a fin de cuentas, casi no existen
lectores para los versos. Los escitores valencianos
del siglo XX se plantearon el problema con mayor
lucidez: pero entonces —hoy— sus dificultades
son también mayores...
Se comprenderá que, por estas razones la
publicación de un libro "normal" de prosa valenciana, ha de merecer de todos nosotros el tributo
de nuestra adhesión y de nuestra asistencia. Tal es
el caso de L'ambicio d'Aleix, la novela d'Enric Valor
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i Vives que acaba de aparecer (Valencia, Suc. de
Vives Mora, 1960). Por estas razones, y no sólo
por ellas, el libro de Enric Valor no sólo ha de justipreciarse en tanto que esfuerzo valenciano para
la reconstrucción y la estabilización de la prosa
indígena. Hay en él muchos más méritos y alicientes. Señalemos uno ante todos: el hecho de ser
una novela que toma por tema, casi tanto como
una peripecia humana, un fragmento de nuestra
tierra. No sé si los valencianos se han dado bastante cuenta de que los hombres y los paisajes de
su geografía apenas han tenido versión literaria.
Blasco, Azorín, Miró — los repetimos—, sí escribieron páginas inolvidables de descripción o de
evocación de ciertas comarcas nuestras; prácticamente, aparte lo que ellos hicieron no hay nada
más que valga la pena. Y es lástima. Nuestros
posibles novelistas tienen un filón por explotar,
sin salir de casa. Enric Valor ha ambientado su
relato en dos bellísimos trozos del sur valenciano:
la Marina y Aitana. Gabriel Miró, desde luego, ya
los había transitado. La visión de Valor es, naturalmente, muy disitnta de la de Miró. Los ojos de
Miró captaron aquellas tierras con morosidad de
paseante forastero; los de Valor las miran con la
voracidad del cazador o del propietario rural
metido en ellas, experto en sus secretos. Valor,
además, vibra con un sentimiento, diríamos pánico de la naturaleza, con una efusión entregada y
estremecida.
L"'ambicio d'Aleix es una novela sencilla y límpida, atenida al canon clásico del género. Nos
cuenta el leve problema sentimental del joven
Aleix, más o menos vacilante entre el amor de
Llui'sa y el de doña Pauleta. La anécdota es elemental y en la última página queda interrumpida
sobre una incertidumbre llena de sugestión. No
insiste demasiado Valor en las proyecciones psicológicas que el tema le ofrecía. Para él, repito,

Barrí de Sant Roe, Alacant, en una fotografía del arvy

tanto como los personajes, son las tierras los protagonistas de la novela. Y así, al hilo de la narración central va añadiendo y desplegando amables
derivaciones descriptivas y episodios, incidentales
llenosde pintoresco y de vivacidad. La Aitana y la

Marina que nos brinda Enric Valor en L'ambicib
d'Aleix so, en efecto, pasaje y gente. Y si se detiene a pintar la deleitosa gracia o el impresionante
riesgo de un panorama, no menos intensidad
pone en la relación de aventuras de roders y mari-

ñeros, pedazo vivo y heroico de nuestra sociedad
de antaño. Enric Valor, inteligente recopilador de
las Rondalles valencianes, nos había dado ya un
libro de narraciones originales: Narracions de la
Foia de Castalia. Las mejores virtudes del Valor de
las Narracions reaparecen en Uambicio d'Aleix:
quien haya leído aquel libro, podrá medir el
alcance de este elogio.
Y aún quedaría otro por hacer. Entre los escritores valencianos de hoy, como en la mayoría del
siglo pasado y de principios del presente, domina
más la buena voluntad "idiomática" que un
auténtico sentido de la lengua. No pienso ahora
en la pulcritud gramatical, sino en algo más sutil
e inervador, que es el instinto de la verdadera palpitación del idioma. Este fallo ha provocado
curiosos e importantes fracasos literarios en nues-

tros más conspicuos poetas. Enric Valor, por el
contrario, posee aquel don feliz: su prosa se beneficia, justamente, de esta primera bondad. Un lenguaje lozano jugoso, con sabor directo de pueblo,
y discretamente literaturizado, ayuda de manera
decisiva a la fluencia clara del relato. Incluso un
problema tan delicado como es el de los diálogos,
que todo novelista valenciano se deberá plantear
con espinosos escrúpulos, tiene en L'ambicib d'Aleix una solución, no sé si indiscutible, pero sí
digna de ser meditada. En el momento actual de
la prosa valenciana, pues, L'ambicib d'Aleix es una
contribución altamente estimable. Es, además, un
libro cuya amenidad agradecerá el lector.

(Levante, 25 de novembre de 1960)
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tors actual n'és una mostra feafent, de la normalitat. I les modalitats de narrativa, un ventall quasi
complet de la realització deis diversos plantejaments que els nostres autors han pogut resseguir
d'acord amb l'oferta a l'abast de la novel-lística en
llengües europees mes usuals: francés, angles, italiá, espanyol i en traducció a l'espanyol. En cátala
és mes recent.

na aproximado, per modesta que siga, a l'obra
literaria d'Enric Valor
(Castalia, 1911), sempre
pressuposa la sorpresa
de retrobar-nos la vella
qüestió entre els valencians: per que no hem
tingut una producció
narrativa habitual com en altres arees geográfiques de la nostra llengua? Qui mes, qui menys,
sempre ha aportat una serie de raons de tot tipus:
des de la quasi inexistent o anormal realització de
la Renaixenca al nostre terrer, la quota de responsabilitat de la nostra burgesia en aquest punt particular, la consabuda manca de conscienciació a
tots els nivells deis grups dirigents, la mínima
preocupació per contar-nos el nostre passat o, ai!,
els nostres esdeviments presents. Tota aquesta
bateria de déficit, possiblement incompleta, no
acaba d'explicar la mancanca de narrativa en particular.

Des de la perspectiva actual i a partir del fet
de la consolidació de l'obra narrativa d'Enric
Valor, hom pot afirmar que el nostre autor ha realitzat un llarg procés de conscienciació, d'autoconvenciment, que el seu paper com a novel-lista
havia d'acabar on ara mateix comenca. Aquest
llarg camí Enric Valor l'ha anat fitant amb una
serie de treballs que, possiblement, no hauria
pogut acomplir, o donar, cap altre autor. I si ha
estat llarg és a causa, básicament, del fet que ell
s'ha trobat amb la inesperada tasca de convertirse en un puntal ferm de la divulgació gramatical
de Pompeu Fabra amb llibres, articles, diccionaris
i vocabularis que han furtat temps a la seua veritable dimensió de narrador.

En alguna ocasió, ja hem escrit que oblidem un
fet important: la nostra Universitat mai no ha estat
ben bé nostra. S'ha dedicat a explicar, comentar,
fomentar mes o menys eficacment, la producció
espanyola conseqüent amb la concepció cultural, i
política, de l'estat central i centralista.

Un altre aspecte que Enric Valor ha assumit és
la replega del món tradicional de la nostra narrativa oral. Les rondalles valencianes recollides per
ell, en manta ocasió només un fragment, o el
nucli. Sobre aquest material mínim Enric Valor
hagué de treballar de valent per tal de fer la
reconstrucció de cada relat. En aquesta operació,
que podríem qualificar d'auténtica amplificatio,
comenca a mostrar-se el taranná novel-lístic d'Enric Valor. Ell ja havia iniciat una curta pero fecunda experiencia com a narrador en plena joventut
amb relats breus, ais quals mai no ha renunciat
(Narracions de la Foia de Castalia i Narracions

Una literatura, possiblement, no se salva mai
amb el recurs de la producció voluntarista. Mes
aviat fretura d'una plataforma adient i d'una planificado, proteccionisme, recolzament, o com vu.1guem dir-li, de la producció. I deis productors.
Aquesta mena de dirigisme s'ha mostrat eficag,
entre nosaltres, a partir de la decada deis setanta
amb els premis literaris Octubre. La collita d'au-
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Intranscendents, reeditas conjuntament no fa gaire
amb el títol de Narracions perennes).
Perb és en la reformulació o recreado del
món rondallístic on aflora el geni narrador valona. La seua exquisidesa en l'elecció del model
literari de la llengua. La seua finor en la descripció tant d'estris com de personatges. De llocs,
paisatges, psicologisme. I sobretot, una minuciosa planificació del relat. Una técnica narrativa,
com veurem, ben dosificada, sense estridéncies,
ni arravats, ni sorpreses. Meticulosament interrelacionada. Com cal fer o dur endavant la
comptabilitat d'una empresa, d'una col-lectivitat. Els resultats parcials, els totals, tot ha d'encaixar per tal d'obtenir un relat perfecte, que
"quadre". Vet ací el resultat de l'ensinistrament
literari que li comporta la redacció de les rondalies valencianes, tan perfectes, inimitables. D'un
sabor plenament átic.
Perb aquesta tasca de recuperació de la
memoria narrativa tradicional del nostre poblé
fou seguida del plantejament i de la publicació
d'una novel-la com L'ambició d'Aleix (1960).
Aquest text, ateses les mes que adverses circumstáncies de l'época de publicació i les dificultáis de censura que hagué de superar per tal d'arribar al públic valencia, ens mostra una de les
típiques característiques detectades en la seua
obra: la distancia entre l'época de producció i l'época de publicació. Aquest fet sempre ha treballat
en contra de la rebuda adequada, immediata, de
la seua narrativa.

Perb aquesta dispersió era només aparent.
Enric Valor es trobava, ja, immers en la redacció
meticulosa de la novel-la Sense la térra promesa
d'importancia extraordinaria en la seua producció. Tot seguit encetarem una reflexió sobre ella.
En altres treballs publicats en revistes com
L'Aiguadolg, El Temps, Serra d'Or, presentacions de
novel-Íes, prblegs a Uambició d'Aleix, La idea de l'emigrant, Narracions perennes i que ací no aportem,
hem analitzat la narrativa d'Enric Valor en tres
árees. La que descrivim com novel-la de Baixura,
representada per L'ambició d'Aleix. La novel-la de
la Muntanya, assumida per La idea de l'emigrant. I
el Cicle de Cassana, d'un ambicies alé mai no
intentat per cap deis nostres escriptors. Tot al llarg
d'aquestes ratlles anirem comentant les interrelacions de les tres arees.

Un altre factor que hauria pogut dinamitzar el
contacte d'Enric Valor amb el públic valencia,
sempre en precari, fou l'edició de la seua producció com Obra literaria completa en tres volums.
Aquesta maniobra, normal i desitjable en altres
coordenades, per a ell suposava tornar a presentar les rondalles ara ja amb estudis de gent entesa
en la materia com Neus Oliag i Joan Oleza. També
la reedició normalitzada, sense les podes de la
censura franquista, de Uambició d'Aleix. I l'edició
d'una novel-la nova: La idea de l'emigrant.

Sense la térra promesa és una novel-la riu signada per Enric Valor l'any 1977 i publicada el 1980,
tot i que en comencá la redacció l'any 1975.
A diferencia de les novel-Íes anteriors, aquesta transcendeix el conflicte personal de "l'heroi"
valoría al si del món reduít, familiar, i es projecta
a la totalitat del conjunt de la societat de Cassana.
Les novel-Íes anteriors no impliquen el món social
sino de biaix.

Recordem: durant aquesta época, Enric Valor
es trobava en plena dedicació a la redacció de textos de fixació gramatical. La década deis setanta
es nodreix, basicament, deis seus treballs com a
gramatic que possibilitarien un disciplinat estudi
del nostre cátala.

Cassana, nom fictici d'un cosmos real, es troba
en una época conflictiva, en crisi tant a escala

J

local com a escala de nuclis familiars. I a escala
europeu és una época dilatada de conflicte bel-lic
tan grossament generalitzat que, de "guerra europea" ha passat a ésser descrit com a "Primera
Guerra Mundial". És així com Sense la térra promesa, com tota gran novel-la, mostra el salt del particular al general, del localisme com a societat concretitzada, al genéric de la societat conflictiva que,
en fase bél-lica, ateny un estadi d'aparent estabilització identificada histbricament -culturalment
millor dit- com els happy twenties en que transcorre
L'ambicib d'Aleix. Aquesta época també es correspon, en general, amb l'adolescéncia del nostre
novel-lista.
L'inici de la novel-la és aparentment trivial.
Cassana, la vila dormida sota el sol agostenc perd,
amb el traspás de dona Berta, la gran dama representant de la petita noblesa terratinent. Un estol
de presumptes hereus, mes o menys vinculáis per
vineles de sang a la il-lustre dama, espera el fatal
desenllacament per tal de sobreviure els uns i
d'augmentar el poder els altres. La gran majoria,
esperen només "el duro de pobre", i alguns pocs,
les deixes en forma de sufragis per 1'ánima pecadora de la difunta.
Així, el soterrar de dona Berta Mauri i Alemany, posa el lector en contacte i coneixenca de
tota la societat cassanenca, de dalt a baix, i d'esquerra a dreta -les dimensions diametrals del cercle/cosmos cassanenc- reunits tots en l'acte de
l'ensebolliment. Una reunió que, en tornar-se a
repetir en l'acte no menys solemne de la lectura
del testament, només congriará el grup restringit
deis parents mes prbxims a la gran dama anomenats en el text testamentari i que, a través de la
lectura que se'n fa, aniran modificant la situació
de relació entre ells.
A partir d'aquí, el lector ja pot deduir que es
formen dos grans blocs en fricció constant i clarament nucleats al voltant de dos personatges:
Albert Mauri de Rocafort, nebot de dona Berta,
per una part, i Rafel Olcina i Rubert, parent mes
llunya, per l'altra. Respecte a dona Berta, que aparentment els cohesionava a través de la futura
herencia, cada un d'ells evoluciona, centrífug, en
sentit oposat.
Dona Berta representava el món tradicional,
aristocratic. Albert Mauri simbolitza 1'aristocracia
decadent, que s'aproximará al poblé, niu de la
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revolució i la revolta. Rafel Olcina és 1'aristocracia
oportunista, aburgesada, vinculada a l'església i
detentadora del caciquisme local.
Així naix el conflicte general que s'expandeix com en cercles concéntrics a través de tota
la societat cassanenca. Els conflictes individuáis,
ampliats, abasten cada volta mes elements de
forma que incorporen els conflictes d'altres individus. La representació gráfica mes adequada
fóra, dones, una serie de circumferéncies
concentriques que en l'expansió s'entretallen
d'una manera que esdevé com l'entreteixit de
tota la gent de Cassana. I que, a forca d'involucrar tant individus com els diferents estaments,
ocasiona que les tensions i els resultats minven
la virulencia ja que tota la societat hi resta implicada i l'equilibri entre els diversos nuclis va
marcant que tot es commou per tal que cap cosa
no canvie.
El fil argumental és prou senzill. Els germans
Mauri de Rocafort, Albert i Maria-Júlia, des de fa
temps esperen que dona Berta els deixe tota, o la
major part, de l'heréncia. Arribat l'bbit de la il-lustre dama i la posterior lectura del testament, el
parent mes llunya, Rafel Olcina, rep tots els béns
i tots dos germans resten sumits en la mes trista
desesperanza de poder deslliurar-se d'una forta
hipoteca que els ensorrará en la pobresa.
A partir d'aquest fet, don Albert Mauri, l'aristbcrata intransigent i feroc guardia del seu
lloc dins del món cassanenc, recorrerá un camí
que va des del centre cap a l'esquerra mes allunyada, pero ho fa a través d'un parent seu, Joan
Monlió i Cardona, socialista utbpic, fins a arribar ais contactes amb els anarquistes Banyuls i
Cucart, l'un mestre rural i l'altre propietari d'un
maset. Aquest contacte no arriba a bon port per
tal com l'objectiu final, que era destrossar Olcina, no entra en els plantejaments revolucionaris.
Aleshores, Albert Mauri derivará decididament
cap al camp deis republicans que, a mes de
democrátes, respecten la propietat privada i son
cuites.
D'altra part, Rafel Olcina intenta respectar i
complir les obligacions testamentáries exigides
per dona Berta. I, a l'ensems, refermar la resistencia de la dreta mes tancada, contra el poblé revoltat i els diversos canvis que provoquen les accions
populars.

L'acció de Mauri i la d'Olcina son condicionades per les aspiracions del poblé i tot com un
moviment que respira l'ambient de la primera
guerra mundial amb el que tot aixb suposava
d'esperanca en la victoria deis aliats i la nova
Europa que s'albirava amb la restaurado de les
democrácies deis anys vint.
Es, dones, una novel-la molt equilibrada.
Enríe Valor proposa un món narrat on la dialéctica d'aparició de conflictes, esclats de les passions
i resolució de les forces desfermades alteren ben
poca cosa l'esdevinenca d'una societat on el pes i
llast del propi passat historie no permet el canvi
qualitatiu definitiu i a l'ensems definitori: la revolució de les estructures socials i un nou món on
les esperances esdevinguen fets tangibles i realitats constatables. Es una premonició que travessará tot el Cicle fins a arribar a Enlla de l'horitzb.
Desengany o frustrado?
Aixi, Enríe Valor posa en marxa una narrado
principal: l'evolució sociopolítica d'una comunitat en tránsit des d'una economia de tipus agrarista fins a les formes industrialitzades en una primera fase de presa de consciéncia del proletariat
camperol. Aquesta narrado va adobada amb tota
una llarga serie d'histbries menors. L'enxarciat
implica les diverses formes de narracions amb un
ventall ampli que abraca des del petit afer
anecdótic fins a aspectes que recorden el quadre
de costums, tot passant per "histories d'aventures" (Jeroni Cucart), el fulletó (Alicia), la narrado
cómica (el Calvari). I també s'hi inclouen histories
d'un marcat romanticisme plenament acceptat
(Baptista Estelrich, el coronel...).
Aqüestes maneres particulars dins la narrado
general o básica corresponen usualment ais
aspectes biografíes deis diversos personatges, tant
deis fonamentals (generadors deis possibles canvis i de les reaccions adients) com deis secundaris
populars i, ádhuc, d'alguns d'episbdics.
És a dir: Enric Valor, en la novel-la Sense la
térra promesa, posa en joc tota la seua narrativa
anterior per tal de projectar un món complet, viu
i interrelacionat que es desenvolupa entre mitjan
agost de 1916 (tercer any de la Primera Guerra
Mundial) i fináis de juny de 1918.
L'estratégia de bona part de la novel-la consisteix a mostrar els personatges en el moment actual

de la narrado (soterrar-testament) amb llargues
passes cap arrere (flash back o retrospectives, catáfores) en un afany omniscient a fi de mostrar tota la
historia del personatge. Algunes d'aqüestes narracions teñen per objectiu posar en circulado les condicions d'heréncia biológica -el naturalisme del
segle XIX- que condiciona els personatges en el
seu comportament actual. Enric Valor abandonará,
després, les remarques de tipus naturalista.

venda, fluctuado deis preus, redacció de documents comerciáis i notarials, filosofía, art, historia, moviments socials, crisi económica i bél-lica,
plantejaments religiosos i moráis, doctrines i teories socials. És l'aspecte que hem analitzat en
algún treball com el krausisme valoriá, l'afany
pedagógic i culturitzador de la seua narrativa. La
redempció peí saber, tema tan explotat per Enric
Valor en altres novel-Íes (La idea de l'emigrant).

Aproximadament, de la meitat de la novel-la
en avant, Enric Valor proposa, ja, els personatges
tal com es comporten, ara i aci, durant el segment
de la novel-lació posterior a la lectura del testament. Aquesta técnica era usada per alguns
novel-listes catalans en la decada deis setanta.

Hi ha, dones, en marxa un esforc titánic per tal
de construir i de fer real aquest espai i temps que
donen a la vila de Cassana una consistencia tangible, una entitat real, voltada per altres viles tais
com Ivarri i Tivarri amb noms imaginaris de
pobles reals.

L'espai i el temps, en aquesta novel-la, no s'esgoten en concreció geográfica o cronológica. El
novel-lista hi usa el recurs de l'espai interior i el
temps psicológic. Hi ha una transgressió del
temps real, puntual de l'acció amb la tornada al
passat (Albert Mauri recorda l'afer de joventut
amb la filia deis masovers mentre espera cacar a
l'aigua) on la durada real d'unes hores no narrades
ens remeten a uns anys anteriors, els quals suposen la narrado de fets amb una temporalitat llarga: tot un estiu, per exemple, passat al mas del
seus pares.

És per aixó que el Cicle de Cassana l'entenem
com la construcció d'un món que, tot i partint
d'una realitat immediata i quasi identificable,
esdevé representadora del gran món de ficció on
atenyen versemblanga els neguits deis grups
socials diversos, les Iluites peí poder tant polític
com religiós, les diverses aliances, desafeccions,
trai'cions, crims, delacions, intervenció de la forga
pública i de l'exércit, el desassossec social generalitzat.

L'espai global unitari és Cassana amb la geografía, la ruralitat, el pía i la muntanya. Mes la
recreado deis espais domestics, les biblioteques, el
casinet república, les diverses places, carrers, l'església, el castell, el convent, la taverna de Justí, etc.

Per tal de fer plausible tot aquest món, Enric
Valor presenta els seus personatges sense renunciar ais métodes naturalistes de la captació de
l'ambient (milieu et couleur local) i els precedents
familiars que condicionen els personatges.

Sense la térra promesa presenta un vast conjunt
de mes de cent vint personatges deis quals alguns
L'espai urbá abraca des de la ciutat d'Alacant
son nucleítzadors d'altres en raím. La técnica
amb internáis, jutjats, presons, govern civil, teavaloriana de la presentació d'aquests és, en genetres, fondes, etc., a Valencia, Barcelona, les mines
ral, la mateixa proposada en novel-Íes anteriors.
de Carrara. En aquesta novel-la superexplota els
Pero ací Enric Valor els proposa en tres fases. Un
espais proposats en L'ambicio d'Aleix i en La idea de personatge X apareix en un grup tot formant-ne
l'emigrant amb una idea totalitzadora, absoluta i
part circumstancialment i com per una casualitat.
rica en matisacions. I amb abundor de recursos
O trobat en un lloc inusual on hom va d'excursió,
descriptius i noticies sobre els diversos costums,
de visita, a passeig, de caga. Tot seguit, en un
estris, habitatges, mobles, llibres, revistes,
capítol posterior el personatge en questió ens és
carruatges, etc.
presentat en el moment actual de la narració,
individualitzat. A continuado, el narrador el
sitúa al si de la seua familia amb precedents geneEn aquesta novel-la l'acció va compassada
alógics, educatius, socials, económics, culturáis.
amb el temps estacional, cosmológic, técnica
És a dir, el personatge té una biografía i una histousual d'Enric Valor. El narrador il-lustra el lector
ria. Així el lector coneixera les relacions que té
sobre els canvis d'oratge, la climatología, els culamb altres personatges formadors del cercle habitius i operacions de sembradura, poda, verema,
tual de lligams d'amistat, dependencia, o simplevinificació, comercialització, operacions de

122

ENRIC VALOR, UN NARRADOR PERENNE
Viceni Escrivá

ment de convivencia en el grup social. El tercer
pas sempre és la mostració del personatge en les
seues relacions pero ja immers en la dinámica de
l'acció, involucrat en un quefer bé siga puntual,
bé anécdotic, o simplement en la conjuntura
d'una activitat que abraca diverses zones de la
narració básica.

La gran troballa és, precisament, l'ús de la técnica del dietari, en qué será potenciada al máxim
en Enlla de l'horitzb. Pero tret d'aquests breus passatges, Sense la térra promesa és una novel-la narrada en tercera persona, amb narrador omniscient
que té al seu abast tots els atribuís i recursos tipies
de la tradició realista.

D'aquesta manera, tot personatge valoriá obté
tres dimensions: la individualització que el projecta davant del lector, el resum d'un complex historicofamiliar i la projecció dinamitzada al si de la
novel-la Sense la térra promesa.

Entre Sense la térra promesa i la novel-la que tot
seguit tractarem, Enric Valor ha reflexionat sobre
el seu ofici i ha iniciat una evolució no massa perceptible pero ben eficac en el tractament de la
materia novel-lística.

Usualment no son donats com éssers d'una
pega, sino dubitatius, immersos en una evolució
tant psíquica com social. Amb daltabaixos, ascensos socials i económics, fases d'estabilització, de
quietud i ulteriors canvis rápids, aparentment,
pero lents en la transició narrada. En aquesta
novel-la, els personatges no son tan paradigmátics com en la narrativa valoriana anterior. El lector els anira coneixent des de dona Berta, que mor
fadrína, tot un tret simbblic. Els nebots don
Albert, Maria-Júlia, Joan Monlió i Cardona, Rafel
Oleína, Gregori Monfort, Cucart, Banyuls, Rabassa, Vidal, David, el rector... El lector se'n fará
carree perqué la coneixenca va mes enllá de les
dimensions de la present novel-la. Hi haurá els
filis...

Publicada per Fernando Torres el 1983, Temps
de batuda normalitza la producció valoriana. Signada el 1982 a Agullent, és la quarta de les seues
novel-Íes i la segona que compon el que ací analitzem com Cicle de Cassana. També la consideren! novel-la frontissa d'aquest cicle perqué s'obre
decididament al món exterior a la Valí de Cassana. Trenca la técnica descrita fins ara: aquell desfasament que pesava sobre l'obra de l'autor entre
l'época de producció i l'época de publicació. I un
detall: a l'ensems que era publicada, Enric Valor
va rebre el Premi Manuel Sanchis Guarner.

Algunes remarques sobre el text. Si la novel-la
Sense la térra promesa és proposada en XXVII capítols, la durada cronológica de la narració obté una
distribució desigual condicionada peí canvi de
narrador básic. Podem detectar que per a narrar
cinc mesos de l'any 1916, el narrador básic empra
vint-i-un capí tols. Pero per a narrar catorze mesos
de l'any 1917 ho fará en cinc capí tols amb canvi
de narrador, técnica usada per Enric Valor en Contalles de la boira. I el pas mes sintetitzador: per a
narrar sis mesos de l'any 1918 només empra un
sol capítol (el XVII) amb gran economía de recursos. Quan el narrador básic cedeix la veu a Joan
Monlió i el seu dietari, sorgeix una gran economía
narrativa caracteritzada per la introducció alternativa del narrador homodiegétic. Sintetisme
narratiu. Abséncia de descriptivisme i, sobretot,
de la ironía. Introducció de l'intimisme / confessió. Reflexions mes sovintejades de tipus filosbfic
i de contingut sociopolític. Reflexions sobre el
mateix text del diari, és a dir, de contingut metaliterari.

Temps de batuda és un esforc per tal de rescatar
de l'oblit i de reconstruir un món esborrat de la
memoria col-lectiva (el pairal amb l'agre de la
térra) precisament en unes coordenades histbriques que li son fatalment adverses: el mes de juliol
de 1936 amb l'inici de la revolució del Front Popular i la guerra civil entre la Segona República i
l'exércit rebel a la voluntat democrática. Per tal de
fer possible aquesta maniobra, Enric Valor proposa
la historia de la reinserció en la propia térra d'un
heroi ("el foraster de l'Almussai") representant de
la classe aristocrática en decadencia. En paraules
del mateix autor: un heroi "de fina nissaga".
Pertany al grup de novel-Íes que mostren el
món cassanenc a través d'un personatge nucleador de la narració consemblant de L'ambicib d'Aleix (novel-la de la Baixura) i de La idea de l'emigrant (novel-la de la Muntanya). Si en la primera
del cicle, Sense la térra promesa, Enric Valor oferia
una societat conflictiva, premonitoria deis fets
revolucionaris del 36, en Temps de batuda proposa
un personatge conflictiu amb la societat global
(classe dominant i classe treballadora) que ara viu
una intensa etapa revolucionaria: alió que no ocorregue al final de Sense la térra promesa.

L'anécdota central, el nucli de la novel-la, és
molt senzilla. Frederic Genovard i Amorós, llicenciat en Filosofía i Lletres, professor del Centro de
Estudios de Enseñanzas Medias y Carreras Especiales,
propietat del senyor Bonastre a la ciutat de Valencia, heretá inesperadament de sa tia Adriana el
petitó mas de l'Almussai en el terme de Cassana.
Acabat el curs académic, Frederic allá que se'n va
amb la mare i la germana. Pero els fets de juliol
del 36 convertirán les vacances del nou propietari
en uns mesos de continus conflictes i petites satisfaccions fins a deixar el mas i instal-lar-se en la
vila de Cassana en la casa expropiada al vicari.
Ací és on viurá tota la familia en la tercera
novel-la del Cicle: Enlla de l'horitzb.

catorze árees de narració cenyides a un mestrívol
esforc de síntesi pero que narren fets ocurreguts
entre 1850 i 1936. La novel-la delimita aquest vast
període historie en dues parts ben diferenciades.
El temps anterior a l'objecte de la novel-la amb els
antecedents histories de la familia Genovard, i els
precedents immediats que afecten el protagonista: vida deis pares i emigrado a Elda. En realitat,
la descripció de l'ensorrament econbmic de la
familia, emigrado i, sobretot, proletarització de
Frederic (desclassament) amb els conflictes com a
obrer especialitzat en fabriques de calcer. Aquest
aspecte marca profundes divergéncies amb els
herois valorians anteriorment tractats en la seua
narrativa.

Aquest procés remarca quatre línies ben vigorases en la narrativa valoriana. Breument: a) la
recuperado de l'agre de la térra (tema modernista) a través de la contemplado del paisatge, el
coneixement sempre ávid de l'entorn geográfic
vist amb ulls científics i ecolbgics: el cosmos ordenat i immutable, el contacte amb els muntanyesos
i el seu treball de sega, batuda de cereals. Acb retrotrau el narrador al món tradicional idíl-lic i
sotmés ais senyors de nissaga; b) la identificació
del protagonista amb la classe deis propietaris
tradicionals (David, Llorenc, etc.) que viuen del
propi treball (la térra per a qui la treballe) i serán,
dones, respectáis pels revolucionaris cassanenes
de la CNT i de la UGT; c) l'apropament de don
Frederic a la classe treballadora sensatament conformada amb la seua condició -els estatgers Toni
i Amelia- pero amb aspiracions a convertir-se en
mitgers, canvi que possibilita el pas tradicional a
la propietat de la térra. D'altra part, al coneixement directe deis treballadors desposseíts que
únicament teñen el salari a canvi de la seua forca
de treball. Aquests son els mes intransigents i
revolucionaris (Rafel, socialista i Llorencet, comunista, filis de Llorenc, antic administrador i procurador de dona Adriana, socialista i de la UGT,
pero propietari), i d) per la seua condició historicobiográfica, Frederic, anarquista quan treballá de
jovenet a les fabriques d'Elda, ara posseidor d'un
nivell cultural superior, contactará amb l'aparell
del govern local revolucionari puix que coneix la
teoria del socialisme científic -Marx, Éngels i
Lenin- i peí seu saber de les técniques de comptabilitat esdevindrá un dinámic gestor de la reformulació de la propietat col-lectiva a través de la
planificado de les coMectivitats de treballadors
de la térra. Tot acó Enric Valor ho desenvolupa en

La segona part se centra, durant 11 capítols, en
la mostració de la pujada al mas de l'Almussai i la
presa de contacte, possessió plena, amb la propietat, veíns, les feines agrícoles, etc. I el seu desig
d'anar a la ciutat de Valencia 1'obligará, ja, a contactar amb els caps i la gent del Comité local. Cal
posseir documents, salconduits o guies de viatge.
És el primer indici de la nova situado que viu la
societat en la dinámica de la revolució. També és
la primera mostra de la posterior activitat viatgera, amb continus desplacaments tot al llarg del
nostre país. També de la insidiosa persecució i
denuncies a que es veurá constret Frederic. Amb
la davallada a la vila de Cassana amb la familia,
Frederic inicia el seu treball en la col-lectivitat a
primeries d'octubre de 1936 fins a marc de 1937.
Aquest nucli Enric Valor el desplegará en Enlla de
l'horitzb.
Enric Valor sitúa la seua narrativa en el context historie i socioeconbmic del primer tere del
segle XX, condicionat, bbviament, per les estructures socials i polítiques de la segona meitat del
segle XIX amb la llarga crisi de 1'Antic Régim. Es
la davallada imparable de l'aristocrácia tradicional i l'obtenció del poder econbmic i polític per la
burgesia al si d'una monarquia espanyola desprestigiada i en continua crisi. La industrialització
incipient, l'aparició del proletariat i la fervorosa
lluita del camperolat per l'obtenció d'una millora
inajornable pero cada vegada mes allunyada. És
l'aparició deis ideáis revolucionaris. Tota aquesta
vasta visió de conjunt, Enric Valor l'ha añada
aportant a través de les novel-Íes Sense la térra promesa, centrada en el període 1916-1918; L'ambicib
d'Aleix, que presenta els anys de la dictadura de
Primo de Rivera entre 1923-1925, aproximada-
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ment; La idea de l'emigrant, centrada a la primeria
del segle XX fins ais temps de Primo de Rivera
(1921-1927), i Temps de batuda, peí seu compte, que
relliga l'epoca 1916-1918 i 1920-1927 amb accés ais
anys 1931-1936.
Tot aixb mostra una interessant coincidencia.
El temps historie real elegit peí novel-lista es
correspon amb la propia infantesa i joventut
d'Enric Valor: 1911 (naixement) fins al 1932 (servei militar) i 1936-37 (mobilització personal). Així
dones, és ben probable que Temps de batuda aporte
molts materials autobibgrafics i un afany irrenunciable de reprendre una vegada i una altra la
reconstrucció del món de la seua infantesa i fadrinesa per tal de fixar-lo en el temps. Amb el recurs
poderos i ben d'agrair, del record i la técnica
minuciosa i mes eficac novel-lísticament: la ben
experimentada del realisme sblid des de Richardson i Fielding, Balzac, Flaubert, Tolstoi...
Enric Valor reprén el mateix espai geográfic
treballat ja en les seues rondalles: la Valí de Cassana (el referent és la Foia de Castalia). La insistencia, és ciar, en aquesta localització pot produir una
certa redundancia descriptiva a tots els nivells
puix que sempre és reiterada la mateixa naturalesa, hierática per si mateixa. Els itineraris son idéntics i és per aixb que hi ha el risc d'usar mecanismes retbrics gastats. Pero el lector s'adona que
només es retorna ais llocs que estimes on els ulls
descobreixen sempre nous aspectes, noves perspectives, oratge, assolellament, treballs, noticies...
Tot i ésser sempre el mateix mai no és idéntic.
Els espais menors tais com els casinos i centres
d'oci treballats en Sense la térra promesa, ara son
absents. Només hi trobara el lector el local del
Comité, l'Ajuntament de Cassana i el nou local
d'oficines de la col-lectivitat (l'expalau deis Cardona). Ara el poblé treballador només treballará o
fará la guerra. No hi ha prácticament oci.
Peí que fa ais persontages, en Temps de batuda
hi ha una gamma impressionant i ben representativa de totes les classes socials, tal com s'esdevé en
la primera novel-la del Cicle de Cassana, tot i que
prou menor. Entre els mes significats tenim Frederic Genovard de Sarrio, pare de Frederic, element
de la petita aristocracia que és constret a l'emigració per manca de solidaritat de la seua classe o
grup social. La seua muller, dona Blanca, amb la
filia, Ermínia. Frederic es relaciona mes amb gent

treballadora. Per aixb l'aparició de David, Matilde,
propietaris del mas de Mascabrer. Ramón, Videt i
Ireneta, filis de David. Aquesta muntanyesa bonica esdevé quasi un personatge paral-lel al d'Adelina de Sense la térra promesa. Hi ha una especie d'insistencia en la presentado de les quatre famílies
básiques que obtindran un desenvolupament en la
novel-la Enlla de l'hortizb. La del mateix Frederic, la
deis estatgers, la de David de Mascabrer i la de
Llorenc. Les relacions marcaran una plena inserció
del nouvingut amb tot de preocupacions pels filis
que aniran al front, evolució política, morts en
acció de guerra. Es l'arrelament de Frederic i la
consegüent admissió en la societat de la classe mes
popular. Pero també observarem que, de retruc,
dona Blanca adquirirá, així, un tractament de senyora en la mes pura tradició.
En la narrativa d'Enric Valor no es poden perdre tots aquests detalls. Les seues novel-Íes funcionen com auténtics mecanismes de rellotgeria.
El lector, a poc a poquet, va ensinistrant-se en la
interdependencia de l'enteixinat social. Cada
detall aparegut ací, allá, té la seua funció en la
marxa de la resta del relat. Per exemple: una mala
quimera d'un fill de Llorenc es traduirá, mes tard,
en una denuncia contra Frederic amb conseqüéncies angunioses en Enlla de l'horitzb.
Com a novel-la frontissa, el lector de Temps de
batuda haurá d'anar coneixent un tercer grup de
personatges mes presenciáis. Els revolucionaris
com Josep Verdú, Toni Rabassa i altres. Tots ells
son representants de la nova classe popular en el
poder. Eixits del poblé pía i criats ja en la lluita
sindical i política, han sofert la repressió deis
diversos governs monárquics. Amb aquesta gent
se les heu don Frederic amb gran éxit, sabut com
és que ell pertany al grup per la seua biografía de
proletari i anarquista.
Enric Valor assaja en Temps de batuda la dimensió del cronologisme compassat amb el temps
historie real de la revolució i de la guerra. La batuda del blat s'esdevé sinerbnicament amb la batussa contra la dreta local de Cassana. Aquest experiment obtindrá una realització angoixosa en la
novel-la següent. El novel-lista expansiona nuclis
de narració condensats, per exemple, en el diari
de Joan Monlió en breus notes. Pero el temps considerat com oratge i estacions de l'any sempre
assoleix la importancia exacta que per a Enric
Valor té en les accions deis seus personatges.

L'home es deu a la naturalesa. Aquesta no perdona les equivocacions deis humans. I no cal insistir
en el tractament minuciós del temps usual diari,
quotidia. Les hores de llevar-se del Hit, de diñar,
de fer la migjornada, de passejar, d'iniciar i acabar
les operacions agrícoles de sega, batuda diaria,
etc., sempre compassades al ritme de la posició
del sol, la caiguda de la vesprada, la posta. Es un
temps visualitzat, percebut per una pupil-ra ultrasensible al tránsit temporal plasmat en la colorado i les tonalitats. És un temps matisat, una percepció plástica de l'instant.
En Temps de batuda Enric Valor insisteix en el
tema de la bondat i de l'autosuficiéncia del món
rural, idíl-lic, enfront del món urba, sorollós i
despersonalitzador. També reprén el mite de la
cultura redemptora, la bondat natural del muntanyés, la fe en una naturalesa rica i creadora de
productes.
I, com sempre, la llengua usada en Temps de
batuda és la literaria culta que ha fet d'Enric Valor
el novel-lista mes conseqüent amb l'ús d'un
model lingüístic literari capag d'expressar qualsevol temática amb elegancia i correcció. Evita deliberadament el color local i els coHoquialismes.
Pero usa molts deis sociolectes i registres adients
amb certs personatges.
Una qüestió com la interferencia de llengües i
el conflicte lingüístic incipient encara no troba un
tractament decidit en Temps de batuda. Pero no
1' obviará en la novel-la següent.
Enlla de l'horitzb és la tercera novel-la del Cicle
de Cassana. Es desplega tot al llarg de 20 capítols
precedits d'una introducció connectora amb els
fets narrats en Temps de bautda, amb Frederic
Genovard com a personatge-testimoni fonamental. En Enlla de l'horitzb el reconcentrat espai fabulat de Cassana s'obre definitivament a l'exterior.
Esdevé mes normalitzat perqué ja no és l'únic
món o indret amb pes específic, sino que comparteix el protagonisme amb altres llocs de la nostra
geografía com a totalitat. Amb aquesta pérdua de
localització única, adquireix la dimensió mes universal d'auténtic cosmos. Com a fantápolis, Cassana ja no és un ámbit rural, volgudament rural,
on es realitza el rearrelament de Frederic Genovard, sino un lloc on retorna infatigablement, una
seu on el protagonista es mostra vinculat a la
marxa histórica de la classe treballadora del país i
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no solament a la de la seua familia en l'estretor del
món de Cassana.
Aquesta maniobra és possible peí fet que Frederic s'integra disciplinadament en una graella
d'interrelacions superiors a la familia i al poblé.
L'heroi no ho és de la seua historia propia sino de
la historia global del poblé en lluita contra la reacció conservadora i feixista. Es, podríem dir-ne, el
pas del jo al nosaltres, al col-lectiu. La novel-la
narra, i molt bé, tot el procés generat pels fets del
18 de juliol de 1936. En aquest sentit la vida de
Frederic ja no és la d'un professor, un teóric, que
recupera inesperadament una poqueta térra a la
qual es vincula, sino la dedicació del militant
comunista Genovard a dues activitats concretes:
l'organització técnica de la col-lectivitat UGT de
Cassana i la dedicació a la guerra com a mobilitzat i combatent.
Aquest doble fet presideix tota la novel-la amb
una densitat omnímoda, minuciosament presentada, que el lector absorbeix a poc a poquet, dosificadament, com en una recepció viscuda dia a
dia, com pluja menuda.
Enlla de l'horitzb s'obre amb un fet historie
quasi oblidat per la nostra gent: l'arribada en
massa de refugiáis a Cassana. Refugiats castellans, de Madrid. I Cassana representa moltíssims
pobles valencians de l'época. Aquest arranc, aparentment senzill, genera dues situacions interessants: la presentació del conflicte lingüístic entre
els arribats i el poblé cassanenc receptor, i el personal de Frederic Genovard, que s'enamora d'una
camarada, d'una significada militant castellana
del Partit Comunista.
El primer aspecte lingüístic, latent en Sense la
térra promesa, mes obviat en Temps de batuda,
adquireix, així, dimensions extraordináries en
Enlla de l'horitzb. La llengua oficial, "d'ofici",
entrebanca una i cent vegades les relacions de
Genovard amb companys de tota mena, tant en
les relacions polítiques com en l'estricta disciplina
militar.
La posició del novel-lista a través del seu personatge és inequívoca: cal usar la llengua propia,
el foraster ha d'adaptar-se a les noves circumstáncies, ais usos i costums del lloc on arriba. Pero l'ús
oficial del castellá en els documents no pot ser
amagat. I així consta en la novel-la.

ENRIC VALOR, UN NARRADOR PERENNE
Vicent Escrivá

Peí que fa a les relacions amb la militant
comunista, Palmira, esdevenen un fet fonamental
en la novel-la. Es un amor entre militants en primer lloc i unes relacions sexuals potenciades per
les circumstáncies bél-liques. El pes de Palmira,
quasi omnipresent, condiciona el comportament,
el capteniment de Genovard. Aquest es veu
sotmés a un conflicte entre l'amor pragmátic, calculat, programat amb Palmira, i la fidelitat a
Irene, la bella muntanyesa (Eldeweiss) que conegué al mas de Mascabrer. Irene és un amor pur
-es pau- que podria simbolitzar el pes de la tradició inamobible de la Muntanya en contrast amb
el trontollament de la norma convivencial quotidiana present a la Baixura (Alacant).

Enric Valor usa decididament el narrador
homodiegetic. Genovard narra, presumiblement,
tota la seua experiencia en un lloc desconegut i
amb una técnica propia de les membries personáis. Hi ha un excel-lent esforc i afany per documentar tot el rerefons historie. Profusió de dates,
precisions, comentaris, informes, notes, contrastado de noticies. Usa el recurs deis informadors de
qué precisa, sempre, un narrador en primera persona. A mes deis coneguts d'altres novel-Íes, ací
trobarem Pepa i Angelina. Aquesta técnica propia
del realisme tradicional mes depurat, és usada
mestrívolament per Enric Valor que la sap dosificar per tal de donar-nos una completíssima informado del món narrat, fibra a fibra, en tota la seua
extensió, profunditat i palpitant actualització deis
esdeveniments.

Tenim dos elements básics en aquesta
novel-la: els canvis sovintejats del lloc de la narració i l'estricta temporalització, quasi obsessiva,
deis fets narrats.

En Enlla de l'hoñtzb recuperem el gust per un
text amidat, elássie, on narració, descripció i dialeg obtenen una compenetració equilibrada de la
técnica descrita com a telling (narrar) i showing
(mostrar). El nostre novel-lista s'hi imposa una
disciplina férria que el lector observará, ara, després d'haver llegit una novel-la darrere de i'altra.

El primer element esborra definitivament el
retret que algú ha fet a la narrativa valoriana: no
se centra en un espai rural sino que, ara, aporta
una geografía totalitzadora, tant rural com urbana. Frederic es mou, dones, en l'espai urba conflictiu, dinámic, alegre o desolat, sempre al
compás deis esdeveniments que el fan anar
amunt i avall fins a convertir-lo en testimoni presencial de molts d'ells. Es un gran avanc respecte
a la manera de narrar usada en Sense la térra promesa (3a persona) i en Temps de batuda ( la i inici
del narrador homodiegetic). En Enlla de l'hoñtzb
empra la técnica de memoria biográfica minuciosament planificada.

Óbviament, en uns materials tan extensos,
totalitzadors, com els presents, un bon lector hi
trobará intertextualitats, retrospectives, aclariments, recuperado episódica de certs personatges
ara ja vells, pero que sintonitzen amb Frederic peí
seu taranná lluitador tot i que no siguen tan decididament progressistes: don Albert Mauri, Joan
Monlió Cardona/Garibaldi, els Bernabeu i tants
d'altres que hem vist en Sense la térra promesa i en
Temps de batuda.

L'element temporalitzador arriba, fins i tot, a
presentar aspectes inusitats en Enric Valor com
son narrar o descriure la durada d'una acció, una
passejada, de trenta minuts. O a precisions exactes de ser "les onze i cinc minuts". Pero també
resol grans lapses de temps en una línia. El nostre
novel-lista mostra amb exhaustivitat la ritualització de les activitats sotmeses a la dura disciplina
del rellotge: tot ve perioditzat, l'entrada i l'eixida
del treball, les hores del sopar, fins i tot el temps
lliure per a poder fer l'amor. Els seus personatges
viuen com si penjassen d'un rellotge, en una Imita incessant per fer coses, sempre dins uns límits
rígids, de disciplina militar o militaritzada. Es la
vivencia de la guerra civil. És possiblement l'atemporal, per elássie, carpe diem. Demá, qui sap on
ens trobarem, si és que vivim?

La present novel-la supera, si és posible, encara, la llisor del llenguatge narratiu. La precisió i
l'elegáncia en les descripcions de tot tipus (l'oratge, ámbits geográfics, plantes, arbres, conreus i
treballs agrícoles, d'estatges, paisatges urbans,
rurals, accions bél-liques, documents, bombardeigs, presentació de personatges, descripció de
roba, accessoris, autombbils, armes). És, a mes del
gust exquisit per la narrado, la delectació en l'ús
del llenguatge sáviament administrat. Acó és conseqüéncia de la sospita del novel-lista: pensa,
sempre, que el lector actual desconeix aquell món
moblat d'estris, objectes, costums, relacions entre
amos i criats, entre superiors i inferiors. Lbgicament, un novel-lista com Enric Valor, posa tota la
carn en oferir plenament el món narrat. Mes enllá
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de modes i teories, ha optat per una manera técnica de narrar i l'ha usada amb perfecció, comi
correspon a un gran mestre.
El lector mes destre en el rerefons historie del
conflicte civil entre la República i els guanyadors¡
antidemberates tindrá ocasió de comprovar les;
desavinences entre les forces del Front Popular, la
necessitat d'una disciplina ferma contra un element perillos com l'exércit alcat contra la República, el desassossec omnipresent produít pels
resistents passius-la quinta columna-, el boicot
deis tapats al bon funcionament de l'administració republicana, la manca de coordinació entre els
auténtics demócrates, la creixent por a la represalia deis vencedors, la brutalitat deis descontrolats,
el pes d'una denuncia, l'esperanca en un triomf
democrátic que no arriba...
Amb aquest Enlla de l'horitzb es tanca el Cicle
de Cassana. Pero s'obre l'esperanca, el desig, de
poder, encara, llegir una próxima novel-la. Sabem
que Enric Valor es troba maquinant amb llocs,
personatges, situacions. A la seua bella edat de 80
anys. Tot un record.
La preciosa iniciativa d'una editorial jove com
Tándem Edicions és ben digna de tota lloanca. Es
ja hora que l'obra literaria d'Enric Valor assolesca
una amplia difusió, normal i normalitzada. Que
arribe a tots els ámbits geográfics de la nostra
llengua. Que siga coneguda per tota mena de
públics lectors. Que entre en els programes de
l'estudi de la literatura catalana com un autor
imprescindible. Que el seu nom no vaja lligat únicament a una part de la seua vasta producció com
son les rondalles. Ni que siga identificat, només,
amb els seus vocabularis, textos gramaticals,
reflexions sobre aspectes concrets de la llengua. O
amb el seu magnífic llibre sobre la flexió verbal.
Enric Valor és tot aixb i mes. La seua producció

literaria, amb totes les circumstancies adverses
que ha sofert, és alió que mes agraira el nostre
poblé. Peí que suposa de recuperado histórica. De
recepció de la nostra memoria com a poblé. De les
nostres contradiccions i mancances. Ens agradaria
veure assumit que la seua aportació a les lletres
catalanes del País Valencia és senzillament
impressionant. Que ell es constitueix literalment,
i sense exageracions, en tota la nostra tradició
novel-lística. Sense la seua gran obra vessada en el
Cicle de Cassana, els valencians perdríem tot un
segle XIX i, és ciar, quaranta décades del present
XX, a les acaballes. Que és un gran mestre imprescindible.
Es per aixó que sempre situarem Enric Valor
entre els grans fabuladors histories com Víctor
Cátala, Narcís Oller. I al costat deis seus quasi coetanis Llorenc Villalonga i Mercé Rodoreda. I així
s'esdevé que com qualsevol escriptor o estudiant
llig aquells autors, disciplinadament si vol obtenir
una plena cultura literaria propia, els nostres mes
joves maquinadors de mons de ficció s'han de
familiaritzar en la lectura de l'opus valoría. Si és
que volen assolir el coneixement d'una vessant
literaria que els fará cohereus de la resta de la tradició literaria total, en cátala, contemporánia.
Enric Valor, per ais valencians en particular, i
en narrativa concretament, és Túnica tradició viable i moderna que ens omple un buit de segles.
Sense la seua narrativa ens trobaríem mancats,
greument, d'una tradició literaria immediata.
Aixó és el que Enric Valor ha intentat amb la seua
novel-lística. I trobem que ho ha aconseguit plenament.

[Introducció al primer volum del Cicle de Cassana (ed.
Tándem, Valencia, 1991)]

MANERES DE CONTAR HISTORIES
EN VAMBICIÓ D'ALEIX
Marínela Carda Sempere

MANERES DE CONTAR HISTORIES
EN U AMBICIÓ D'ALEIX
Marínela García Sempere
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a figura d'Enric Valor sorprén gratament a qui s'hi
acosta per la pluralitat de
tasques a qué ha dedicat el
seu treball intel-lectual i per
la constancia amb qué les
ha desenvolupades. Avui
encara encapcala moviments cívics amb empenta i
amb la gran representativitat que el seu treball li dona. Les diverses activitats a qué s'ha dedicat -la replega rondallística, el
treball com a gramátic i la creació literaria- fan
palés un interés insistent per la llengua que ha
cristal-litzat en nombrosos treballs i, peí que fa a
l'obra de creació, en un registre literari on la puresa lingüística, la correció gramatical i la riquesa
léxica l'acrediten com a model de llengua que, a
mes, sempre tendeix a acostar-se a un estándard
literari1.

Aqüestes notes es proposen repassar Y Ambicio
d'Aleix des d'aquest punt de vista, el de la tria
d'un estil determinat, si mes no, per tal d'induir a
una nova lectura, ara que el llibre acaba de ser
reeditat.
Amb uns antecedents importants en llengua
espanyola, com ara Blasco Ibáñez i Gabriel Miró,
la narrativa en valencia té pocs cultivadors durant
els primers decennis del segle XX. Ja després de la
guerra civil, i amb l'impuls de les editorials Torre
i Sicania, veu la llum l'obra de narradors com ara
Maria Beneyto, Beatriu Civera, Maria Ibars, Martí
Domínguez i altres, entre els quals es troba Enric
Valor. Els models narratius que plantegen aquests
autors arriben amb retard i no teñen massa interés
ais ulls deis potenciáis lectors, els joves universitaris que deixen les comarques per anar a estudiar
a Valencia (Sansano, 1990).
Uambicio d'Aleix és la primera novel-la d'Enric
Valor. Apareix el 1960 i, sense una tradició autóctona sólida en qué inspirar-se, adopta, com altres
obres deis escriptors que acabem d'esmentar, el
model del realisme vuitcentista (com Martí
Domínguez en Els horts), amb característiques de
la novel-la de fulletó (com fan Beatriu Civera o
Maria Ibars). D'altra banda, també s'hi poden trobar empremtes del treball de recerca rondallística
de Fautor. No hi ha, com podríem esperar en els
anys seixanta, aquell realisme objectivista d'inspiració americana i europea que mostra els fets
sense explicar-los, i tampoc la manera de contar
detalls mínims, vivéncies puntuáis a la manera de
Virginia Woolf o de Mercé Rodoreda. Tanmateix,
la tria d'estil d'Enric Valor, que ja es manifesta en
aquesta primera novel-la, és conscient i, malgrat
que no esta en la línia deis nous models narratius

Es sabut que l'obra narrativa d'Enric Valor s'inicia quan 1'autor és encara ben jove i arriba a un
punt de gran qualitat en els anys vuitanta -vint
anys després de ser publicada Uambicio d'Aleixamb l'aparició successiva d'un volum important
de les seues obres; La idea de l'emigrant i les tres
novel-Íes que formen l'anomenat "Cicle de Cassana". Tot al llarg d'aquesta obra dilatada apareix
una manera de narrar que correspon al que se'n
diu models narratius realistes i psicologistes de la
década deis trenta, seguidors del realisme del
dinou. L'autor s'ha afermat en di verses ocasions
en aquesta tria estilística i ha manifestat la seua
preferencia per aquesta i no per altres opcions
mes agosarades. o innovadores, com les que
podien fer esperar alguns deis seus primers
escrits.
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d'Europa, l'autor la mantindrá com a element distintiu de la seua tasca creadora, amb les modificacions i l'evolució imposades peí temps i l'ofici,
i que culminen en la seua producció posterior.
L'ambicib d'Aleix explica la historia d'un jove
callosí que es debat entre l'amor de dues dones; el
de Lluísa, la seua promesa de Valencia, ciutat on
el jove fa estudis de dret; i el de Pauleta, la dona
de l'administrador deis béns de la mare d'Aleix,
amb qui intima al Mas de l'Arbre, a la serra de
l'Aitana. La historia acaba amb la fúgida deis
amants, Aleix i Pauleta, que es troben secretament, en una escena de novel-la romántica, una
nit a la Vila Joiosa en un carruatge on Aleix espera la dama sota la llum tenue de dues bombetes
electriques. La historia amb Lluísa es desenvolupa a Valencia; la relació amb Pauleta a la muntanya, en l'entorn que compren la costa Dénia-Alacant cap a l'mterior, especialment en el paisatge
de la serra de l'Aitana i els voltants de Callosa
d'en Sarria.
El paisatge, idealitzat ais ulls del protagonista, té les connotacions simbbliques que li atorga el
fet d'estar relacionat amb Pauleta i amb l'amor
que Aleix sent per ella. L'harmonia amb que és
descrit de vegades, la placidesa amb qué es presenta l'horta de Callosa, ens poden fer pensar en
el paisatge també harmbnic i dominat per la ment
deis escriptors noucentistes. D'altra banda, algún
record deis modernistes ens porten el moment en
qué l'ánima d'Aleix es veu reflectida en les variacions de la natura. Pero alio que mes crida l'atenció és la descripció detallada d'algunes rutes de la
muntanya, de racons i de panoramiques que
quasi es podrien seguir en un mapa, a l'estil del
que feia Verdaguer en el Canigb. Es així com es
descriu la primera excursió des de Confrides fins
a l'Alt de la Mola (p. 49-52)2, 1'excursió al Salt
d'Alcoleja des del Mas de l'Arbre (p. 82-85), o els
passejos per l'horta (p.197 per exemple). Enric
Valor reprén l'amor peí paisatge deis renaixentistes, de caire tan romantic, que hi veuen les arrels
deis pobles, les seues esséncies mes genuínes i
profundes. Per aixb, mirant des des de la finestra
de casa seua, Aleix contempla el paisatge en els
termes següents:
Aquell panorama essencialment serra li submergia l'anima en una indefinible dolcesa malenconiosa. Ara, mes que mai, hi creia descobrir com
un fadament, com una mena d'agradós sortilegi.

L'adustesa d'aquelles solituds, la grisor de la
serra, aquella fressa que ell no oía de darrere deis
vidres, pero que sabia que el ventijol feia llavors
en els roquissars i en les mates estepáries de les
garrotxes, els trobava plens d'una anima misteriosa que hi surava o se'n desprenia. L'adustesa se
li tornava caricia, la solitud se li omplia de magiques veus sense vibració; la grisor tenia per a ell
una suavitat delicada de bells matisos. Cómprenla que trobava forts motius d'amor, arrels invisibles, que el Iligaven a la muntanya com mai no
havia estat. La bellesa callada i trista d'aquell tros
de desert, decididament, des de xic, li emplenava
el cor (p. 101-102).
A la caracterització del paisatge rural contribueixen també les descripcions de les collites en
les diferents epoques de l'any; les de tradicions i
costums, com ara les celebracions de les festes de
Nadal i de Pasqua; el gust del protagonista per la
cacera (p. 157-158), i les nombroses referéncies a
la religiositat deis personatges (p. 81,111,158,160,
182).
El narrador és omnipresent en la novel-la.
Exceptuant-ne les intervencions directes d'alguns
personatges que conten histories, tot el que s'esdevé en L'ambicib d'Aleix ens és explicat a través
del que ens diu el narrador. Sap qué pensen els
personatges: "Amb Lluísa, pensava l'Aleix, mai
no havia sentit aquesta mena de complaenca, ni
aquest interés tens i sostingut" (p. 155). Matisa el
que aquells diuen: "Potser veu la justa aparenca
de les coses', va pensar Aleix; és a dir, la trista,
muda, freda, física aparenca, sense relligar-ho tot
el dispers en la unitat poética i sentida del paisatge." (p. 106-107); sap qué pensaran en el futur
:"A1 Mas de l'Arbre -mes avant ho recordarien
tots dos amb melangiós entendriment- no havien
marxat les coses com l'expert Vicent havia cregut"
(p. 123); coneix la seua especial manera d'expressar-se: "Vicent no sabia ben bé acb darrer qué
volia dir, pero s'ho pensava. Ell hauria dit simplement 'manadores'." (p. 87); reprodueix el contingut de les cartes que escriuen; la de convit a Pauleta i Macia per Nadal (p. 129-131), la de Llui'sa a
l'Aleix (p. 142), la d'Aleix a Lluisa (p. 145), la d'Aleix a Pauleta (p. 199). Fins i tot hi apareix directament per a fer alguna remarca: "El Mingarro, de
dins, tanca la portella de lona del darrere i deixa
oberta la del davant, perqué duien el ventet en la
popa, segons expressió seua. (Aixb li anava quedant de Mariner)." (p. 149). Intervé també per a

resumir histories que conten els personatges, com
ara quan Mingarro acaba d'explicar la historia de
don Macia a l'Aleix: "En resum era que don Macia
arriba amb l'embarcació a Melilla i que [...]. Certament, l'embarcació s'havia doblat, entravessat
perpendicularment al corrent"(p. 66-67).
A mes a mes, el narrador intervé directament
per apel-lar el lector, per a cridar la seua atenció i
per a fer-lo intervenir en la historia. Sembla ser
que Enric Valor escrivia aquesta obra al mateix
temps que feia el seu treball de replega de rondalies populars (Escrivá 1985) i probablement
aquest tipus d'intervenció del narrador reprodueix la manera de contar aquelles histories
populars, on el narrador crida sovint l'atenció
deis seus oidors.
Quan Mingarro explica la historia de don
Macia, comenca el relat en primera persona, mes
tard el narrador en resumeix una altra part i finalment diu 1'autor: "La declaració de don Macia era
que havia deixat el seu associat al timó; que, de
sobte, estant amb dos deis seus homes a proa,
havien remarcat que dansaven sense govern. I la
resta que ja sabem. Tots dos mariners, que foren
acuradament preguntáis, ho refermaren contant
la veritat que era seua" (p. 67). En acabar la historia diu el narrador "Acabada la contalla, Aleix
pregunta al Mingarro...", és com si aquest home
hagués estat contant al protagonista una de les
rondalles que l'autor estava acostumat a sentir.
En al tres ocasions torna a intervenir l'autor en
primera persona del plural, implicant-hi el lector,
així quan diu "El jove, ja sabem que tenia una
prou elevada talla, i,..." (p. 79); "D'enca de conéixer-la, ell un minyó encara, Aleix sabem que l'admirava amb un deler abans inconscient" (p. 94).
El mateix narrador és qui explica les histories
d'alguns personatges, com ara la de Martí (p. 137147), la de Pauleta (p. 95-98) i altres.
Pero aquesta omnipreséncia del narrador, tan
característica de l'obra, es conjuga amb altres técniques que, si bé no hi teñen tant de pes, sí que
complementen i perfilen aquella primera. Així, hi
ha veus deis personatges que conten histories i ací
potser tornem a trobar la influencia del treball de
recull rondallístic com ara quan el Mingarro
explica la historia de don Macia (p. 61-65), la
historia de Vicenteta que conten les collidores a
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l'Aleix (p. 72-74), o la historia de roders (de Pinet)
que explica Vicent a l'Aleix (p. 86-93).

Vicent la gallardia del fet, perqué, ell mateix, ben bé
que havia tingut mes de quatre ocasions... Devia
donar gust de venjar-se quan un hom tingues tota la
rao de la seua banda; donar una lligó d'aquelles en
la vida devia ser un goig gran, com el que va teñir
Pinet" (p. 88)3.

Tot i que l'estil indirecte en tercera persona és
el que mes predomina en l'obra, d'acord amb el
tipus de narrador que hi apareix, de vegades ens
hi trobem fragments en estil indirecte lliure, que
reprodueixen el to de qui explicava aquell fragment reportat peí narrador. Així, quan es resumeix una part de la historia que conta el Mingarro
(p. 68) on fins i tot s'insereix una frase en estil
directe en la narració en tercera persona; o les
paraules deis pares de Pauleta quan don Maciá la
demana per casar-se:

Algunes histories, com la de don Maciá, s'expliquen de diverses maneres; en estil directe, en
estil indirecte amb intervencions clares del narrador (p. 66-67) i en alguns moments en estil indirecte lliure (p. 68).
Altres técniques ens tornen a revelar un Enric
Valor seguidor de les formes narratives mes classiques; així, en fer la prosopografia de Pauleta, la
dona casada de qui s'enamora l'Aleix, tenim una
descripció que segueix els cánons de la bellesa
femenina tal com ens la presenta, per exemple,
Bernat Metge en la descriptio puellae del seu Ovidi
enamorat. Compareu amb la descripció de Pauleta
(p. 55) aqüestes línies de Metge:

Argumentaven: don Maciá no era massa vell per a
ella (l'home no és mai vell, deien), i el voler creix
amb la vida en comú; ella no havia de teñir mes pardais al cap; ja veia que s'havia fet del seu galant, tan
jove, tan garrit... Darrerament li pregaven que tingues compassió d'ells" (p. 97).

Quan Vicent parla de Pinet:
E com la selva deis seus cabells l'afeixugava, ella los
se trunyellava fort ordenadament [...] E lo seu front
era especies e blanc, la blancor del qual no podia

Li va seguir parlant de Pinet amb un deix d'admiració i de menyspreu curiosament barrejats. Admirava
J
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sobrepujar nengun vori ne negun [sic] llir. E la lien
de les sues celles era negra e encorbada com a bell
are. E los seus ulls eren molt bells e clars, la riba deis
quals no es mullava de Uagremes ne d'altra sutzor. E
lo ñas era fet per mesura, que no era massa llong ne
massa breu, ne era aguileny ne de bugia; no hi havia
res que mal hi estigués. E los mels de la cara eren així
vermells com a flors de magrana [...] E lo seu coll era
pía, e pie, e Uis, e tornejat, que nengun nervi ne nenguna véneta aquí no paria, ne nenguna clapa, ans
era pus blanc que neu [...] e lo seu eos era prou llong,
e envers la corretja delgat. E les anques eren no
massa grosses e molt ampies. (Metge, 1975:110-111).
Ella devia teñir aleshores vint-i-cinc o vint-i-sis anys
[...] Era alta i esvelta, sense excés; tenia les carnes afinades, pero plenes, terses, dibuixades amb perfecció. Els ulls castanys, el color ciar de la cara, el ñas
recte, discret, el front ampli, que emprestava ais seus
ulls un aire somiador, la celia llarga, mitjanament
fina i espessa, la cabellera d'un negre llustrós, la
feien una dona de gran bellesa que irradiava una
mena de suggestiva majestat [...] ulls grossos d'esguard ciar i inconscientment subjugador. Sentia

també una íntima, cálida admiració pels muscles i el
coll de la senyora, endevinats, aquells, ampies, simetics, mbrbids, adorables, sota les robes lleugeres de
l'estiu, i vist, el coll, directament peí pronunciat
escot. El trobava airós, tornejat, blanc, lleument frágil com el d'una madonna italiana [...]

La descripció de Pauleta, seguint els cánons
classics, correspon al concepte que en té Aleix, el
d'una madonna pura, bella, que representa un
amor ideal.
En altres moments de l'obra apareixen mostres evidents de l'heréncia literaria de Valor, ara
del realisme i el naturalisme del segle passat. Així,
quan per fi s'explica la causa del matrimoni desigual entre Pauleta i don Maciá, l'autor ens fa
saber la historia de la familia de Pauleta i com els
seus pares, una vegada que havien "coHocat" la
filia, moren. Hi afegeix l'autor:
Aixo fou tot l'esdevingut per a produir aquell desigual matrimoni del marí de vida obscura i atzarosa
i de la pobila (sic) bella i plena de melangia. Aixb... i
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també, tal vegada, cert fons insegur del carácter de
Pauleta, que li havia fet ignorar quasi per complet el
seu valor com a dona i el seu intens atractiu. (p. 98)

ciacions deis personatges, que podrien semblar
versemblants sentides per boca d'aquells, resulten artificioses, inversemblants o fins i tot ingénues quan ens arriben a través del narrador. És el
cas de l'expressió de l'amor tan ideal que sent
Aleix per Pauleta:

Causes socials i causes d'heréncia genética
son les que expliquen aquell matrimoni desigual.
D'altra banda, també hi apareixen marques de
la novel-la de tipus psicolbgic que predominava
en els primers decennis del nostre segle. És ciar
que els pensaments deis personatges ens arriben
predominantment mediatitzats per la veu del
narrador en tercera persona;

Aleix mira els ulls admiráis de l'estimada; agafá les
seues mans amb un frenetic engrescament; sentí una
intensa exaltació del seu amor, travessada per alguna sorprenent llampada de puresa. En aquest retrobament de Pasqua florida, al cap de la llarga abséncia, havia tingut mes plenament que mai la revelació
de la corprenedora veritat 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, pero ensems la
reveria. (p 188)6

Aleix, darrerament, sentia un desassossec molt gran.
El món, així, no li agradava. Sense saber per que,
torna a veure sinistra la figura de don Maciá. Tot alio
era lleig, tenia regust de bruixeria, li maltmetia totes
les alegries i li feia mal sabor de cor. Quant d'horror
ocult! Veia trencar-se aquella harmonia clara del
món. (p. 74)4

Alguna vegada el narrador arriba a ser massa
explícit a l'hora de traslladar aqüestes análisis deis
pensaments deis personatges i, en lloc de fer sentir
o d'insinuar qué pensa o qué sent un personatge
determinat, simplement descriu amb una o dues
paraules aquella situado. Així, quan Aleix i Llui'sa
es passegen per Callosa, el jove se sent decebut
perqué el poblé no sembla atraure molt la xicona:
Ella estava avesada a mesurar perspectives de
carrer, angles de cases i cantonades, policromies d'aparadors de tenda.
Desü-lusi'o.
Quan tornaren cap al poblé, Aleix ja no trobava la
mirada d'ella tan bella i suggestiva com abans. (p.
107)

O quan Aleix mira el paisatge, escriu Valor:
Mira una altra volta la mar; mira de l'altre costat la
crestallera imponent de Bernia, que semblava que
anas a esfondrar-se'ls al damunt; els pinars que arriben fins a Testado mateixa despenjant-se deis
pujols... Quanta bellesa! (pl51)D .

És probablement a causa d'aquesta intervenció tan marcada del narrador que algunes apre-

Finalment cal fer esment de la manera d'organitzar el llibre en capítols que teñen una gran
autonomia i que van introduint situacions, llocs,
els personatges, d'una manera progressiva, de
manera que a poc a poc va enriquint-se el relat7.
La novel-la valenciana deis setanta, afreta pels
experiments formáis, no ha tingut massa influencia d'aquesta primera obra d'Enric Valor, que beu
de maneres tradicionals de narrar. Enric Valor ha
représ la tradició de la narrativa al País Valencia i
representa, com s'ha dit (Escrivá 1985), tota la
nostra tradició literaria immediata; resumeix el
procés que a Catalunya aniria des deis costumistes fins a Mercé Rodoreda. En Lambido d"'Aleix
teñen un pes fonamental les técniques narratives
heretades de la novel-la del dinou en la novel-la
psicológica deis anys trenta. El narrador en tercera persona ho abraca tot. Pero, com ja s'ha dit, hi
ha també fragments en estil indirecte lliure. Els
personatges son de vegades molt idealitzats, com
ara Pauleta. Pero n'hi ha d'altres, com ara don
Maciá, que ens son presentats d'una manera
menys clássica, alternant diverses maneres de
contar. El domini de la feina del narrador s'hi
troba, i es perfeccionará tot al llarg de l'abundant
producció posterior d'Enric Valor, que ens ofereix
un model de llengua literaria fet, i una manera de
contar assumida i coneixedora deis models que la
inspiren.
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paregut prácticament en el moment de redacció
de la novel-la), en part a conseqüencia d'aquesta
mateixa ideología i actitud. L'aparent éxit d'Aleix
(fracás en definitiva) en seria la demostrado fefaent (fúgida de la realitat, negació deis fets, identificado simbólica amb alio perenne, salvació mítica, heroisme acomodatici).

quest article arreplega básicament
les conclusions a
qué he arribat
després
d'una
análisi exhaustiva
de la novel-la
Uambicio d'Aleix.
Forma part d'un treball mes extens, on aporte
nombrosos exemples i desenvolupe amb detall la
interpretació de la novel-la que ací suggeresc.

Tota la novel-la, des d'aquest punt de vista,
admet una lectura simbólica, on tots els episodis,
fins els aparentment mes dispersos, secundaris o
anecdbtics, encaixen a la perfecció, s'integren per
tal de reforcar aquesta aproximado, i formen un
tot tan compacte que no ho sembla, inaprehensible a una lectura superficial.

Hi propose fer-ne una aproximado psicológica, basada en la particular psicologia del protagonista principal, Aleix (que s'ha convertit en narrador de la historia en la darrera edició del llibre).
És aquest un deis aspectes mes interessants que
cal analitzar. La visió que té de si mateix i del
món, els seus dubtes i conflictes, les causes aparentment inconscients que els generen, i els perversos mecanismes que utilitza per a resoldre'ls
(és a dir, deixar-los de resoldre, resoldre'ls negativamente una resolució mítica en definitiva. Les
inseguretats, els complexos, les actituds, el falsejament de la realitat, les identificacions conflictives, les renuncies, les idealitzacions, els mecanismes d'autoengany...

Sota l'aparenca d'un idealisme trobem perfectament camuflats uns valors realistes (que convé
no confondre amb la realitat, amb uns valors
reals). Tota la novel-la respon a un camuflatge
interessantíssim de revelar i d'analitzar. Tant les
causes, com els mecanismes i els resultáis d'aquest camuflatge.
He analitzat la religió d'Aleix (concepte del bé
i el mal, substitució de Déu per la natura, devocióadoració de la seua classe-grup-Pauleta-natura, fe
en si mateix (fe determinista: perpetuació del privilegi, resignació-felic acceptació deis criats,
superstició-misticisme), la seua relació-identificació salvadora amb el paisatge (projecció mítica
per tal de resoldre un desig frustrat de perpetuació, ascensió-aspiració ais cims del buit i del nores, fúgida de la realitat desplaent, que no s'adequa ais seus interessos), la relació d'Aleix-don
Maciá (relació d'identitat, salvadors del grup,
substitució-perpetuació, generacional, recanvi del
pare-grup), la relació d'Aleix i Pauleta -sa mare-

Darrere l'aparenca d'una innocent historia
d'amor passional adúltera (d'un romantic amor
impossible) i una innocua contemplació paisatgística, farcida d'episodis mes o menys etnográfics,
la novel-la amaga una lectura sociológica que
convé no ignorar, mitjancant la qual Aleix representaría les actituds, la mentalitat i les aspiracions
(la perillosa ideología) d'una determinada classe
o grup social, a l'alba del que será la seua crisi
definitiva i irreversible (i que de fet haurá desa-
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paisatge penetrar, ideal finalment aconseguit (projecció de les frustracions-venjanca-salvació del
grup miticocompensatbria del fracás real), la relació Aleix-Lluisa-Valencia-realitat-civilització-normalitat (opció alternativa d'Aleix, a la qual renuncia), relació Aleix-rústics (no s'ha deconfondre
amb el propi grup, basada en el menyspreu-conveniéncia-idealització de si mateix), etc.
Encaixen, dones, perfectament i suggeresc terne una lectura simbolicometafbrica, de la malaltia-curació d'Aleix (contaminat peí contacte amb
el món-ciutat-progrés-novetats que amenacen el
grup, reincorporació al grup d'origen), del paisatge (projecció ideal d'Aleix, perpetuado del grup,
ventre matern, regressió), de la climatologia (neu
i boira, foscor i aillament exterior —necessari per
a salvaguardar el seu estatus—, autosuficiénciaautarquia), del relleu (del mar a la muntanya,
ascensió salvadora-fúgida de la realitat, oberturatancament al món), pare de don Maciá-pares de
Pauleta (representen l'inici de la crisi del grup,
nous rics-amenaca-aprofitats), salvació deis seus
membres per part del grup que s'hi projecta (primer don Maciá, després ja vell, Aleix arreplega el
testimoni-heréncia), rebuig de Pauleta peí foráster
i

(humiliació del grup, desig de venjanca), immolació de Pauleta (per tal de salvar el grup) i d'Aleix
(renuncia a Llui'sa), salvació de Pauleta-sa mare
(venjanca, salvació del grup, sota l'aparenca
d'una tria: falsa tria: renunciar a tot per a no
renunciar a res), l'episodi de Pinet (model de
camuflatge-supervivéncia-venjanca, món salvatge-primitiu que es perpetua, allunyat del món,
identificat amb el paisatge), l'episodi deis cantáis
(complex d'inferioritat amb el pare, de l'hereu,
íriom/-suplantació final -no superació del trauma), característiques de la casa pairal (pressió psicológica, del grup, reconciliado final), episodi de
la cacera (ritu de retrobament, retorn al primitivisme, curado total), i sobretot l'episodi d'ascensió a la muntanya on es consumará la unió carnal
d'Aleix-Pauleta, la salvació-aillament (fracás definitiu-ruptura amb la realitat), la destrucció completa d'Aleix com a persona sota l'aparenca d'exit-superació deis problemes, trobarem el
tancament complet del cercle: impossibilitat d'eixir-ne: En aquest punt de la novel-la tot esdevé
un: la muntanya-Pauleta-sa mare-son pare-don
Macia: comunió-retorn-salvació del propi grup en
la figura de Pauleta, exit-perdició d'Aleix: realització-frustració de Yideal d'Aleix.

Enric Valor en una foto recent.

En Uambicio d'Aleix trobem una relació conflictiva, un dilema, resolt míticament, entre dos
mons diferents i oposats: d'una banda el món
rural, de l'altra el món urbá, ambdós entren en
contacte, básicament mitjancant la figura d'Aleix,
que ha de decidir i decideix. Entre tots dos podem
establir una gradació. En definitiva, és una decisió entre el que ell és i el que podria (pero no pot,
possiblement tampoc vol) deixar de ser. En definitiva el que ell és i representa, deixará d'existir
histbricament al poc de temps. Es ja un cadáver,
en el moment d'escriure's la novel-la: el món que
aquest representa. La seua psicología fa feredat.
Tota la novel-la ens recorda la crisi (n'és el detonant) que poc temps després viuria arreu d'Europa una determinada classe social, i que amb els
mateixos mecanismes d'autosalvació-exculpaciófugida-transformació-destrucció de la realitat
(identificado amb la natura, raca, puresa, orgull,
odi a l'estranger, desig de venjanca...) acabaría
donant lloc al feixisme, com a gran exit del seu
iracas. Dos mons, com hem dit, oposats. L'un, en
recessió; l'altre, en expansió. Amb estructures
també diferents i oposades. L'existéncia d'un, la
seua expansió, senzillament el seu contacte suposa una amenaca per a l'altre. L'un primitiu, quasi
salvatge. L'altre, civilitzat. L'un, desenfeinat (viu
de renda, l'eterna vacanga) basat en la incomunicado, la xerrameca, el rumor, la contemplado, la
mirada. L'altre (enfeinat), en la cultura i l'estudi,
l'acció, la paraula. L'un es vol perenne, i s'identifica i admira alio perenne (no hi ha res mes perenne que la mort, alió que no és viu, com una muntanya per exemple, lbgicament el truc consisteix a
humanitzar-la, a dotar-la d'ánima, a llevar-li-la a
Déu i al món, tot divinitzant-la: Aleix estimará
mes la muntanya que la civilització, s'estimará
mes passejar sol, és felic quan hi queda completament aillat per la nevada, amb els horitzons
barrats, protegit, fecundará Pauleta (la muntanya,
la mare) en la muntanya (summum a que podia
aspirar), admirará Pinet (el roder quasi salvatge i
animal, apartat i perseguit per la civilització, refugiat en la muntanya). En canvi, l'altre és dinámic
(lbgicament tot canvi és vist com un perill per a
qui ocupa el cim d'una pirámide social rígidament compartimentada). L'un s'identifica, dones,
amb la natura; l'altre transforma aquesta natura.
L'un cerca-necessita per tal de sobreviure l'a'illament, el silenci, la pedra, i es voldria (es creu)
autosuficient (la soledat, la mort), apartat del
món, incomunicat, el món no huma, la negado
del món, el no-món, el no-res. L'altre, la humani-
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tat en contacte, la paraula, la persona, la realitat,
la integració, el món . L'un representa l'instint,
alio primari i passional. L'altre, la rao, el pensament. L'un, tancat, l'altre obert. L'un la submissió
i l'acatament. L'altre, la llibertat. L'un, l'individu
sotmés al grup, integrat (desintegrat com a persona); l'altre, l'individu no sotmés. L'un, la víctima,
l'altre, la decisió responsable. L'un, el passat; l'altre, el present i el futur. L'un, el misteri i el secret,
l'altre, la claredat i la transparencia. L'un, la tenebra, la foscor i la boira, l'altre, la llum. L'un, la
muntanya, l'altre, el mar i la ciutat. L'un, malalt,
ferit de mort, l'altre, viu i sa. L'un, la jerarquia i el
privilegi, l'altre, la justicia i el treball. L'un, mitificat, idealitzat, realista; l'altre, real. L'un fuig i es
defensa, se sent atacat; l'altre és. En l'un domina
la superstició, la mística, el mire, Déu fet a mida,
fet déu, la possessió i els posseits, l'home dolent
suplantant Déu, per oposició al bé. En un trobem
la trai'ció, la venjanca, la deslleialtat, el desagraiment, el caprici.
Tots aquests elements que formen un determinat món es troben interrelacionats en la novel-la,
formen un món compacte, quasi indestriable. De
manera que, com ja hem afirmat, Pauleta, Aleix i
l'Aitana son una sola i naateixa cosa; pero també
sa mare, el Mingarro, Vicenteta, Pinet... Un món
que es manifesta mitjancant tots ells. Per oposició
trobem Llui'sa, Valencia..., quasi un teló de fons
que actúa reforgant retractilment els lligams d'Aleix amb el seu món. Aleix consumara la venjanca
de la seua classe, la restitució del seu orgull, per la
humiliació a qué s'havia vist sotmesa mitjancant
la víctima Pauleta per un foraster (la industrialització); no cal dir que ningú, llevat del propi grup
i ella mateixa, va obligar Pauleta a cedir a aquesta humiliació, lógicament aixó no és vist així des
de dins i acabará pagant-ho qui menys s'ho
mereix, i com sempre, qui no en té la culpa: Llui'sa i don Maciá, desagraídament (ja que va ser ell
si fa no fa qui salva la familia de Pauleta i d'Aleix:
és ben curios, perqué havent-se aprofitat d'ell en
tots dos casos, és presentat com si haguera sigut
ell qui se n'haguera aprofitat), tota una perversió
per part d'Aleix.
Pero el que resulta mes curios és presenciar el
mecanisme d'autoengany, autosuggestió, o senzillament engany del protagonista, peí qual el negre
és anomenat i considerat blanc i el blanc anomenat i considerat negre. La feblesa considerada
forga i la forca feblesa. La infantesa (no-superació

deis traumes, incapacitat d'eixir del grup), maduresa (falsa superació deis traumes, substituciósuplantació, cedir sota aparenca de ruptura); i la
maduresa, joventut (madurar és cedir ais impulsos primaris, reconéixer-se víctima, esdevenir realista). Forca de voluntat el que només és forca de
gravetat. Revocable el que és irrevocable. I aquest
és un deis grans atractius de la novel-la. Un ciar
intent de falsejament de la realitat, de fúgida. On
s'intenta fer passar per personalitat el que només
és doble personalitat. Dues posicions, dos mons
enfrontáis, anomenats invertidament. La confianza i la desconfianza, la voluntat i l'acatament,
la víctima i el botxí, l'amor sa i la follia d'amor, la
rao i la bogeria, la veritat i la mentida, la realitat
enfront de l'idealisme-realisme (dues cares d'una
mateixa moneda: el materialisme, els interessos
inconfessats i inconfessables), la realitat humana
(espiritual) i la realitat natural (material), el perdó
i la venjanca, l'ánima (humana) i la no-ánima
(inhumana-natura, animada en la ficció i ais ulls
d'Aleix), lógicament Lluisa será incapac. de veure
el que no existeix per mes que ho intente per tal
de complaure 1'Aleix, no pot veure el que no veu
i no existeix, pero que Aleix veu, les al-lucinacions
d'Aleix, com les de Vicenteta: és curios que Vicenteta també es cura mitjancant un adulteri, un
engany, enganyant el marit amb el Mingarro (la
mentida curativa). Son també contraris, la presencia o l'abséncia de remordiment, la voluntat i la
no-voluntat (involuntarietat exculpatória, el
determinisme que convé a uns determinats interessos), el contracorrent i el corrent (deixar-se
endur), la despossessió i la possessió (del mal, els
posseits, novament posseídors els que tenien possessions materials, no hi ha diferencia entre Aleix
i Vicenteta), la poesía i la falsa poesía (poetitzar
les pertinences, les propietats), la recuperado de
les propietats materials perdudes (simbólicament
Pauleta és recuperada per a la seua classe en les
condicions que es mereixia), mitjancant una falsa
espiritualitat disfressada d'amor, anomenar amor
el que son interessos comuns, pur el que és impur,
Déu al dimoni, ais falsos déus, al no-Déu; en
aconseguir-ho, Aleix arriba a levitar (lógicament
no toca térra) considera el bé el que no son sino
béns (materials) i privilegis, canvi el que és immobilisme, tranquil-litat el que és ansia, mentre que
un món mostra (Lluisa li escriu) i l'altre se n'amaga (Aleix no contesta), l'un s'encara, l'altre fuig,
l'un (Llui'sa) intenta fer i refer (el possible), l'altre
trenca i desfá (vol refer l'impossible, desfer el
món, desfer la realitat per salvar-se: en definitiva

el que fa és condemnar-se), l'un fa (voluntari,
opcional), l'altre és (és essencial: necessari, obligar; essencialitza: destrueix). El contrast entre fora
i dins (tot alio només té sentit des de dins, resulta
inaccessible des de fora, és ciar que l'Aleix ja s'entén, sap massa bé el que vol i necessita, el que li
convé, i ha transformat impunement la visió de la
realitat per a aconseguir-ho, senzillament ha
necessitat temps per a reconéixer-s'ho). El contrast entre obrir-se i tancar-se (com mes millor). El
contacte amb Valencia ha suposat una contaminado (malaltia) per a qui ha estat exposat (l'Aleix),
en la seua convalescéncia-curació-recuperacióretrobament, el grup (Pauleta-la muntanya) el
curará. Contrast de l'acció enfront de la contemplado (autocontemplació, contemplació evasiva,
no contemplació de la realitat, acció —fúgida amb
Pauleta— que esdevé falsa acció: permanencia,
per sempre mes, dins el propi grup: el ventre
matern, es tracta d'una regressió). La llibertat
(Valencia) considerada presó i la presó (incapacitat d'eixir del propi grup) llibertat (fatalitat, determinisme de classe), la identitat, la identificado, la
idiotesa, únicament suportable amb la mentida,
mentir a tot i a tots (a sa mare, a l'amic, a si
mateix). Un món no céntric enfront d'un món
egocéntric (tots l'estimen, s'alegren de veure'l, tot
gira al voltant d'ell, tothom n'está pendent...)
Aleix no reconeix (no se sent culpable-responsable) sino que es justifica (culpabilitza), s'estranya
(del que és normal), i el que és normal li és alié,
estranger (en canvi, en dos moments determináis,
se sent transportat felicment i idealment a SibériaMongólia (Altai) i al Tibet, on es troba com a casa:
mes no es pot fugir, possiblement les zones de
menor densitat humana per quilbmetre quadrat
de la Terra: qualsevol persona civilitzada trobaria
aquest projecte poc atractiu, si aquest és l'ideal de
felicitat d'Aleix, podem comprendre, congratularnos que no haja quallat). En la novel-la, tot té a
veure amb la fatalitat: sort, dissort. No hi ha causes, dones, per a analitzar: responsabilitats, obligacions. El seu desinterés peí present, per la realitat (que no li plau), enfront d'un futur interessat
(que convé ais seus interessos: aparentment Aleix
hi renuncia a tot per Pauleta, pero no és cert, qui
suposava alguna renuncia era Llui'sa, amb Pauleta no renuncia a res, en definitiva no está disposat
a renunciar a res, és a dir, a ella, que és igual que
ell, son l'un per a l'altre, son iguals, son el mateix,
i ni tan sois estant malalt el pobre don Maciá están
disposats a renunciar-hi, ni tan sois a posposar la
seua fúgida, saben que morirá el vellard, com de
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fet es mor al poc de temps). Aleix demana i espera mes que oferir, fins i tot exigeix, es creu amb
drets; mana en lloc d'explicar. En la seua visió del
món la tartana és seriosa, l'auto circenc. Entre Llui'sa i Aleix hi ha la paraula (pendent), entre Aleix i
Pauleta només el silenci.
La mateixa estructura temporal de la novel-la
(la nit de Nadal, la Pasqua florida...) té una lectura simbólica (inici de la relació amb Pauleta,
resurrecció de Pauleta-Aleix).
Aleix és fill del grup al qual pertany, que psicológicament el condiciona, és el món de la seua
infantesa i el de la familia, entra en contacte amb
l'altre en la seua adolescencia i joventut, pero no
madura, ambdós mons son irreconciliables, els
viu conflictivament pero és incapac de substraure's a la influencia del primer i acaba sucumbint i
trencant amb el segon. Es incapac de fugir, de canviar, acaba sotmetent-se al que és, incapag d'esdevenir una altra cosa. Aleshores, es traeix a si
mateix, comencen els mecanismes psicolbgics
d'autoengany, com que no pot diu que no vol, la
seua submissió i incapacitat per a superar la forca
gravitatbria del grup d'origen pren la disfressa de
decisió voluntaria, el que és decisió resignada
esdevé decisió desitjada, i així el que és restar on
s'era es disfressa de fúgida, i el que és un pecat (és
ciar que no hi dic pecat a l'adulteri; sembla un
adulteri, com ja he explicat, pero es tracta d'un
matrimoni de conveniencia, beneít i completament dins la llei del grup, no hi ha infracció) queda
disfressat de virtut (Aleix amb la seua decisió
sembla un valent, heroi, atrevit, fidel ais nobles
sentiments del cor, que és el lloc que mes a prop
és de la butxaca on es guarda la cartera), el que és
covardia queda amagat com un acte agosarat, la
seua culpabilitat disfressada de victimisme, i la
seua incapacitat de créixer disfressada de maduresa. L'acceptació del fracás esdevé, per tant, la
seua gran victoria.
Es, per tot aixb, una novel-la psicológica i
sociológica interessant i reveladora: Aleix, Pauleta, representen un grup social en recessió, a la
defensiva, incapac d'entendre el que está succeint, d'esbrinar-ne les causes de la seua davallada, d'adaptar-se a les noves circumstáncies históriques, desconcertat per la realitat, que en lloc de
ser encarada, és falsejada, mentida, transformada
mentalment, idealitzada, mitificada, fúgida, evitada. Aleix representa aquesta actitud de la classe

Jocs popular a un barri d'Alacant. Anys cinquanta.

social, del món que representa, del qual ix (naix) i
del qual és incapac, d'eixir, al qual mor (sucumbeix amb ell). Amb aquests actituds, no cal dir que
ja és un món mort quan encara estava viu. És tracta d'un desastre previst, vist, pero negat. Un tancar els ulls ais fets, una culpabilització deis altres
per les prbpies deficiéncies. Tota la novel-la és la
historia d'una salvado figurada, ficticia, d'allb
que la historia lbgicament i afortunadament no ha
salvat. És quasi la satisfacció d'un desig de venjanca (com el que causa que Pinet es refugie en les
muntanyes; és curios: la fúgida amb Pauleta és
alhora una reconciliado i venjanca d'Aleix respecte de sa mare, respecte de son pare i el que ells
representen, creu que hi renuncia i canvia quan
de fet és tot el contrari, Pauleta és Teresa i ell esdevé son pare: mata, substitueix i ressuscita el pare
alhora; suplanta don Maciá, que fa les funcions de
son pare, tot esdevé un al final en la novel-la, una
unitat indestructible). Salvant Pauleta se salva tot
el grup, míticament, pero no en la realitat. La

novel-la en aquest sentit és la projecció literaria
d'un desig frustrat. Fer mitjancant la literatura
alio que no s'ha pogut fer en la realitat. Cal adonar-se'n, pero, que el gran fracás d'Aleix rau precisament en el fet d'haver-se decidit per Pauleta
en lloc de Llui'sa. I dic el gran fracás d'Aleix, perqué almenys amb Llui'sa era una persona, podia
ser persona, esdevenir-ne. Sucumbint al seu grup,
no és res ni ningú: un fracassat.
El vertader adulteri hauria sigut casar-se amb
Llui'sa, com ja he dit abans (una vertadera traició
al propi grup, un grup que l'anul-la com a individu amb voluntat propia, el grup anul-la la llibertat deis seus membres que han de ser sacrificáis
per salvar el grup —malament aquells grups que
comporten l'anul-lació deis seus membres per tal
de sobreviure—, es tracta d'una immolació en
tota regla, acceptada finalment amb entusiasme
per Aleix, té gracia; també abans Pauleta s'havia
autoimmolat, havia cedit a la pressió). Aquest

matrimoni amb Llui'sa hauria representat el
triomf de la llibertat, de l'amor, de la civilització,
el vertader triomf. L'aparent adulteri amb Pauleta
és la confirmado d'alio previst i previsible, diríem
que estava cantat, era obligat. En definitiva és la
victoria de l'egoisme, de l'amor exclusiu a un
mateix, la renuncia a Déu, el triomf del dimoni: de
Yhome dolent. Aleix no és cap heroi digne de ser
imitat, tot al contrari. Coneixent-lo, l'amor a Pauleta n'era l'únic possible: amb ella no ha de renunciar a res. L'amor romantic i impossible era el de
Lluísa. L'amor no aconsegueix triomfar per
damunt de les diferencies i els interessos que

ambdós personatges (Aleix i Lluísa) representen,
tanmateix les millors pagines (al meu parer) son
aquelles en que Aleix veu per primera vegada
Lluísa i se n'enamora fins que arriben a parlar,
pagines tristament adulterades en la darrera edició de la novel-la.
Quasi una exigencia del guió. Els can vis, les
significatives supressions que trobem en la darrera edició de la novel-la, no fan sino confirmar
indirectament l'encert del punt de vista que proposem, que, tot i els nous entrebancs, continua
sent perfectament observable: comprovable.
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a dualitat natura-cultura
travessa l'obra de creació
d'Enric Valor fins a constituir-ne un deis eixos vertebradors. Dins d'aquesta,
volem centrar-nos en l'estudi de les seves dues primeres novel-Íes, L'ambicib
d'Aleix i La idea de l'emigrant, per a les quals proposem el qualificatiu de
"novel-Íes d'Aitana", per tal com hi és aquesta
serra l'espai narratiu determinant. La meua classificació pretén integrar les dues primeres
novel-Íes, que Vicent Escrivá concep separadament -L'ambicib d'Aleix com a "novel-la de la Baixura", La idea de l'emigrant com a "novel-la de la
Muntanya"- en un sol bloc.1 Per a mi, totes dues
serien novel-Íes muntanyenques. Tot i que resulta
evident que en la segona l'acció se centra quasi
exclusivament en la serra Aitana, també en L'ambicib d'Aleix el seu paper és absolutament rellevant, bé com a marc espacial, bé com a horitzó
mític del protagonista2. Així, concep l'obra narrativa no rondallística d'Enric Valor dividida en dos
blocs, "les novel-Íes d'Aitana" i el "cicle de Cassana".

9?

En el capítol inicial de L'ambicib d'Aleix, trobem ja clarament expressat el protagonisme que
hi desenvolupará el paisatge. De fet, és aquesta
l'obra d'Enric Valor on la presencia de la naturalesa, tant en un nivell real com simbblic, resulta
mes determinant. La riquesa estilística de Valor
maldará per descriure'ns la seva inabastable
bellesa:
Ja vora la font, tot sentint-ne el parloteig confidencial, mira el seu entorn una vegada mes el desolat,
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misteriosament bell paisatge. L'Aitana, l'enlairada i
majestática serra, forma allí una alta valí, llarga i
estreta, oberta per ponent i per llevant, desigual i
rocosa, amb pocs conreus i un sol mas en tota la
rodalia, el de l'Arbre -nom evocador de panorámiques sobrietats i arideses-, que es troba arrupit a la
vora nord de la valí, en una gran altitud, i té al darrere, prop, un arbre blanc gegantí que li empresta
durant les hores mortes, peresoses, de la solitud el
bram o el remoreig del vent. Barrant l'horitzó de
migjorn a la valí ericada i solitaria, corre interminable la carena suprema de la serra, lívida balena
petria morta sobre un jag de serres convulses i entrelligades, ampies com si anassen a ser infinites, que
es resolen en la seua alta i senzilla unitat. (p. 31 ) 3

És aquest un fragment forca significatiu, ja
que hi podem resseguir dos aspectes que esdevindran forca importants peí que fa al tractament
que de la natura fara el nostre autor. D'una banda
la voluntat d'explicar, amb profusió de detalls, els
seus múltiples aspectes4. La informació que hi
dona sobre la orientació i les característiques de la
serra, en serien un bon exemple. D'una altra
banda la presencia d'un cert lirisme, que cerca
penetrar íntimament el paisatge. Aquest lirisme,
que el mateix autor relaciona amb el del seu paisa,
Gabriel Miró5, l'observem en l'exuberáncia adjectival i en la poderosa imatge de la petria balena.
És dins d'aquests procediments poetics, propis de
la novel-la simbolista, que hauríem de situar el
que sera el principal tret distintiu d'aquesta primera novel-la: la concepció de la natura com a
metáfora deis estats anímics deis personatges.
Aquesta visió analógica relacionaría el nostre
autor, amb certes reserves, amb narradors modernistes com ara Raimon Casellas o Víctor Cátala,
que també ha fet de l'ámbit muntanyenc l'espai
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privilegiat de llurs histories. Tanmateix, el simbolisme d'Enric Valor, tot i ser patent en aquesta
novel-la, no deixa de ser un recurs esporádic, i circumscrit al tractament de l'espai narratiu, dins
del predomini abassegador de les técniques realistes.6 Vegem-ne, tan sois, un parell d'exemples.
El desengany adolescent d'Aleix s'emmiralla en
el paisatge:
Aleix, darrerament, sentia un desassossec molt
gran. El món, així, no li agradava. Veia trencar-se
aquella harmonía clara del món. Callava. Mira les
muntanyes, violeta en aquella hora del crepuscle.
Les valls i barrancades, les afraus, les pregones rieres, eren plenes d'una ombra creixent i brolladora
que guanyava de baix en amunt els vessants amb
tristor gradual i que s'emparava, a poc a poc, de tot
el paisatge. El dia lluitava inútilment per a agafar-se
ais cims, perqué del cel morat també queien veis de
fosca transparencia, que ajudaven a I'avanc de les
tenebres. (p. 74)

La intuido del perill que la naixent passió per
Aleix representa per a la seva estabilitat vital fara
que Pauleta es projecte en un arbrissó amenacat
per les tumultuoses aigües del desig:

mira els ulls admirats de l'estimada; agafá les seues
mans amb un frenetic engrescament; sentí una
intensa exaltado del seu amor, travessada per alguna sorprenent llampada de puresa.f...] Allí en la solitud, sota la puresa del cel i sota l'influx de l'amorosa
companyia,
experimenta
llargament,
delitosament aqueix complexíssim barreig de sentiments de desig, de tendresa, d'adoració.(p. 188-189)

L'amor es consumará en aquell falem paga d'alta verdina. La consideració del carácter sagrat de la
natura no és gratuita. Al llarg de tota la seva obra
narrativa apareixeran referéncies, tot i que matisades, al panteisme 8 . Unes pagines abans Aleix
trobará els indrets de la serra plens d'una anima
misteriosa que hi surava o se'n desprenia. El carácter
mític que assolirá Aitana en els seus somnis infantils no 1'abandonará mai:
Els seus fronts alterosos i sublims li semblaven aureoláis d'una virginitat i d'una innocencia immarcessibles, acostat a tot alio bell i pur que representa en la
ment d'un infant la volta miraculosa del cel. (p. 37)

La sorollosa i formiguejant Valencia i l'antiga
núvia que la representa no encaixen en aquest
món fabulós:

Vora el dolí, peí punt per on s'estimbava, creixia
arrapada a la roca una alzina silvestre; la blanca
escuma passava rabent vora les seves ramulles suspeses sobre l'abisme, i el fort vent que produía li les
feia brandar amb uns irregulars moviments de
vaivé. Pauleta ho va observar i li féu una estranya
impressió. Obscurament li semblava que podia trobar-se allá miraculosament suspesa, precariament
sostinguda per aquelles branques febles i bellugadisses (p. 84.)

Prou de Valencia i prou de la carta de Lluisa i prou
de tot! ¿No li feia Musió des de xic, i de ben gran, tot
alio llegendari que es referia a la serra Aitana? (p. 86)

Lluisa era incapac. d'estimar com ell els racons
i lesfoietes de somni. La seva mirada ciutadana restava en
la trista, muda, freda, física aparenca, sense relligarho tot -el dispers- en la unitat poética i sentida del
paisatge. (p. 107).

La muntanya adquirirá un nou sentit simbólic en contraposar-se, amb una clara manifestado
de la dualitat natura-cultura, a la ciutat. La primera será símbol de puresa, d'autenticitat, de
bellesa, de salut, de felicitat; la segona, de falsedat, de mentida, de malaltia, d'infelicitat7. Així,
l'amor vertader sois podia esdevenir-se ais cims
mes enlairats. La puresa del seu amor i la del paisatge es fonen en una mateixa abracada:

La muntanya no deixa de teñir, per a Aleix,
una significació materna, palesa ja a l'inici del llibre i repetida explícitament nombroses vegades9.
Aleix evocará el descobriment de la neu en els
seus anys infantils de la manera següent:
Feia fred; alia dins, en l'embolcallada serra, com en el
claustre matern, s 'estova gestant una criatura bella i
desitjada: la neu! (p. 39)

Arribaren al capdamunt i quedaren meravellats de
la grandesa del panorama que s'albírava des d'allí.
Cap veu no els arribava; una calma aclaparant semblava caure'ls al damunt des d'un.cel remot; era
immensa la sensació de solitud d'aquell indret. Aleix

La fixació edípica d'Aleix es revelará fonamental en la seua configurado psicológica. Les
mancances afectives maternals duran el protago-
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mitja de pujada, a revolts en un bosc espés, vora
esclerales de bancals, grans queixals de pedra viva,
tarussos de gran fondária, sempre dins un barranc
imponent. De tornada amb una cistella i una petita
saca al coll, el cel per damunt de les altes pinedes es
va enfosquir, retroná la tempesta per afraus i abismes, s'ompliren d'aigües encrespades i roncadores
regalls i rambles i cosieres i el fons del barranc per
un deis vessants del qual pujava penosament, ment e que la pluja i el granís l'assotaven amb furia. Els
llamps, en els turons que rodejaven el barranc, saltigaven com esperits de l'infern. L'aire i la pluja
olien a bafarades sulfuroses quan esclataven les
descárregues, i s'omplia el cor de Teresa d'abatiment i de por. (p. 35- 36)11

La naturalesa ha mostrat, amb el to de rondalla fantástica que subjau en aquesta nouvelle, la
seva cara terrible. Vegem-ne un altre exemple, un
deis pocs en qué la muntanya es carrega de sentit
simbblic, i s'impregna de l'estat d'ánim del personatge:
nista a cercar en Pauleta, que al principi creura
estimar-lo com un fill, una figura substitutiva10.
La seva relació tindrá un ciar cares incestuós. La
neu, associada metonímicament a la muntanya,
presidirá la seva relació. Es grades a una providencial nevada que els enamoráis gaudiran deis
seus primers moments d'intimitat. Símbol a mes
de la puresa del seu amor, en oposició al tenebrós
Don Maciá, será grades a ella que llur idil-li esdevindra una ferma realitat:
Aleix comprenia que la neu se n'anava, i que el seu
amor i el seu desig creixien com els rierols que es
formaven, improvisats i sorollosos, per tota l'alta
valí. (p. 125)

De la idealització de la naturalesa muntayenca
d'aquesta primera novel-la passem a la caracterització negativa de la segona, La idea de l'emigrant.
Una de les explicacions possibles hauríem de cercar-la en el fet que els protagonistes ja no son gent
benestant que hi resideix temporalment per
motius de salut o per gust, sino llauradors que
han de treballar durament per a sobreviure en un
medi hostil. La seva máxima expressió la trobarem en la descripció de la tempesta que provocará
la malaltia i posterior mort d'un deis personatges:
El caminoi, com era normal en aquells paratges, era
pedregós, difícil, d'una hora de baixada i hora i

Tanmateix, un dia, a l'alcar-se, guaitá per la finestra,
la visió de la qual era un regal de l'esperit: els pinars
prbxims de la serra de l'Ombria, devers xaloc; de
front, el primer gran turó grandiós i aspre de l'Aitana, de la gran serra prodigiosa de penyals i precipicis i misteris; prop, les terres de la massada, fecundes de sembrats naixents, de vinyes sense pámpol,
de fruiters ja tots sense fulla, pero poderosos de
bracos revinguts i Uuents... I ho veu tot lleig i hostil,
com si al damunt d'aquell atractiu panorama corregués una ombra fatídica i malastruga que el transmutava. Sent que allí es troba empresonat, atrapat
pels records, esclafat per l'estretor d'una vida sórdida i tancada. (p. 38-39)

En aquest cas, el narrador emfasitza el carácter positiu de la serra, per tal de remarcar que és
l'estat d'ánim del personatge el que deforma
pateticament la realitat. Ádhuc quan tot seguint el
determinisme naturalista la muntanya es revela
com un medi advers, Valor voldrá contrarestar la
seva negativitat insistint en la seva bellesa. Així,
en la página inicial, en localitzar l'acció, igual que
féu al principi de L'ambicib d'Aleix:
Era una heretat bastant extensa, pobra per erma,
situada al final d'un pía que ultrapassava els mil
metres d'altitud, tot enmig d'un territori fragós,
abrupte, quasi al peu del primer cim gloriós d'Aitana.(p. 17)

Pobra i abrupta, pero gloriosa i mítica: plena
d'efluvis misteriosos i de forces misteriosament regeneradores. Hem passat de la caracterització unívocament positiva de la primera novel-la a 1'ambivalencia de la segona. En aquest sentir, els
personatges que la poblen, que en son filis, estaran marcats també per la dualitat. D'una banda
tenim aquells que hi están mes arrelats, i per tant
n'heretaran les característiques dolentes. Així
Vicent i Basília, i llurs filis; el primer amb la seva
abúlica gasiveria i la segona amb la seva vorac
sexualitat, romanen en un nivell purament instintiu. De l'altra el personatge de Bernat, que grades
a la seva curiositat intel-lectual, a la seva voluntat
d'elevar-se espiritualmemt -d'adquirir cultura i,
per tant, humanitzar-se- es redimirá de la seva
condició animal i facilitara, al seu torn, l'alliberament final del seu fill: el seu accés a la civilitzacio,
a la ciutat. L'altre personatge positiu, el pastor, ho
sera també per la seva vinculació al món de la cultura; será qui ensenyará a Bernat les beceroles. Els
termes de l'oposició camp-ciutat han estat invertits. A diferencia del que s'esdevenia amb L'ambicio d'Aleix, ara será la ciutat la considerada positivament, en tant que ámbit de civilitzacio; mentre
que la muntanya representará l'aspecte salvatge,
baix, de la condició humana. Valor hi reprén la
clássica oposició natura-cultura en un to que ens
remet de nou a la nostra novel-la modernista 12 .
Sois des del distanciament i filtre que proporciona
l'adquisició de cultura podrá ser valorada positivament la natura. Després d'haver completat els
seus estudis a Alacant, podrá dir Ángel, el fill de
Bernat, de l'espai natural que el va veure náixer:
Égloga, pura égloga! Allá hi havia la veritat rude i
primigenia de la vida de la humanitat: la veritat del
camp, de l'antiquíssima agricultura, mare nostra! Eli
ho veia així amb una emoció profunda. Llamps de
records l'il-luminaven malenconiosament. Es veia
quan era petit i patidor. Mira la til-lera, la capella de
l'aljub, la llavadora de fusta. Cada estiu ho veia. Ara,
ja batxiller, ho mirava amb uns altres ulls. Com una
vella estampa cruel, veia amb els ulls de l'ánima
aquelles deixuplines que el cinglaren amb violencia
sobre la seua careta verge... Tot alio era passat per
sempre. "Ara sóc un xicot que té el batxiller, no un
ignorant dins de la tenebra". Grácies a aquell "desconegut" que s'havia perdut a America, havia eixit
d'aquella foscor, s'havia desconnectat de la fonda
poesia de la muntanya com un element mes i havia
passat a ser-ne interessat i emocionat espectador. O
no del tot encara. La muntanya havia penetrat tan

pregonament en la seva ánima d'infant, que ell encara li pertanyia, potser mes que s'imaginava. (p. 9697)

Es ara que ha nascut a la consciéncia en separar-se, grácies al desenvolupament intel-lectual,
de la mare térra, acó és, de la inconsciencia animal, que pot gaudir de la contemplació estética
del fons primigeni. Aquest fons, ambivalent, tenebrós i poétic, continua, tot i la seua superació,
latent dins seu. Un cert determinisme naturalista
-la influencia del medi- s'hi fa sentir. Ja hem vist
adés que en Uambicio d'Aleix l'oposició camp-ciutat es resolia maniqueament. No sempre, pero,
será així. Tal com s'esdevé en La idea de l'emigrant,
la ciutat, com a expressió del progrés huma, hi
contindrá també elements positius. Així, en constatar la incomprensió del seu cosí de Confrides
respecte de la seua sensibilitat contemplativa
-febleses i desconeixements de senyoret de ciutat-pensará Aleix:
que estava ja en bon camí d'esdevenir un muntanyard conscient, ver gaudidor de les belleses de la
muntanya, millor que molts deis seus auténtics filis
que no les assaborien en la seua rutinaria habitud de
contemplar-Íes i camejar-les i en la seua manca de
sentiments per a sentir-Íes. (p. 51)

El seu cosí, tros defang sense desbast, no podia,
igual que li esdevenia a Lluísa, penetrar 1'ánima de
la serra. És a dir, tant l'excessiva proximitat com
l'excessiu distanciament impedien el gaudi pie de
la natura. L'ideal de l'escriptor de Cassana será una
mena de cultura arrelada en la natura. Un aristotélic terme mitjá que permeta valorar, tot superantlos per l'espiritualització que comporta la cultura,
els nostres orígens naturals. Caure en qualsevol
deis dos extrems tindrá efectes perniciosos. Els
excessos culturalistes -associats a la ciutat-, comportaran la pérdua de la salut -Aleix la perd en ser
internat a Alacant- o la sensibilitat -representada
per Lluísa-; els excessos naturalistes suposaran la
caiguda en l'animalitat -represen tada per l'esmentat cosí, per les supersticions de les cullidores i per
la vulgaritat erótica de Mingarro.
Si és patent en tota l'obra narrativa d'Enric Valor
el seu amor a la natura, no ho és menys el respecte que la cultura hi desperta. El deler de saber i perfeccib que empeny Aleix és el mateix que dura el

llest i esparpellat Ángel de La idea de l'emigrant a
esforcar-se a adquirir coneixements13. En aquest
darrer cas la transformació és mes espectacular:
de rude pastoret a refinat ciutada. En tots dos
casos és la fe en el poder de la cultura, d'origen
krausista, la que possibilita, en fer-los-en conscients, la comprensió i el goig de la natura 14 .

"novel-les d'Aitana", amb una savia dialéctica:
tan sois amb una equilibrada conjunció de tots
dos termes assolira l'home la realització de les
seves potencialitats espirituals. En el "Cicle de
Cassana" aquesta idea no experimentará, al nostre parer, canvis substanciáis. Pero aquesta seria
una altra historia15.

La dualitat natura-cultura es resol, dones, en les

NOTES

Vegeu en l'ambició d'Aleix, p. 158, i en Temps de batuda, (Tándem Edicions, Valencia, 1 9 9 1 , p. 95), vinculat
amb les idees naturistes de l'anarquisme,

Vegeu p ex. el próleg a Sense la térra promesa, Tándem
Edicions, Valencia, 1 9 9 1 , p. XI-XII.
2

Altres aspectes vinculen totes dues novel-les, com ara els
evidents paral-lelísmes argumentáis, algún ¡a ressenyat
per Escrivá, -vegeu el seu próleg a La idea de l'emigrant, Gregal, Valencia, 1 9 8 7 , p. 1 3 - com ara la relació incestuosa, al qual hauríem d'afegir els estudis deis
profagonistes a Alacant i Valencia, l'emigració a América - d e Don Maciá en L'ambició d'Aleix, de Bernat a
La idea de l'emigrant-, o la presencia d'elements
fantástics -bruixeria-, major a la segona peí seu carácter rondallístic.

3

Cite per l'edició de Gregal, Valencia, 1986.

4

Cal remarcar, pero, que aquesta voluntat d'assolir la máxima precisió descriptiva no resultará privativa del tractamenf paisatgístic, sino que abastará també els aspectes
socials, físics i psicológics de la trama. Renunciant a
altres vies que propugnaven una ruptura amb el models
del dinou, Enric Valor s'insereix, amb aquesta técnica
narrativa, dins de la gran tradició realista.

L'expressió sena mare hi és freqüent. Al simbolisme universal de la térra com a mare, la muntanya afig un sentit
ascensional, espiritualitzador, per la seva proximitat al
cel, que en Valor metaforitza l'impuls amorós, que románticament l'eleva vers les altures, tot allunyant-lo de les
miséries maferials.
La voluntat de regressió a l'úter matern simbolitzat per la
muntanya és clara en l'enveja que sent Aleix de les fálcies, quan de Callosa estant, les veia enfilar-se "panorama endins, cap a les cingleres ignorades, a cercar el
repós en una negra i cósmica solitud" (p. 107).
Cite per l'edició de Gregal, Valencia, 1987.

5

6

Així, en les dues máximes creacions de la narrativa
modernista que teñen la muntanya com a referent simbólic trobem, sota el signe de l'enfrontamenf arfista-món,
aquest conflicte. Tant en Els sots feréstecs de Raimon
Casellas, en qué el personatge de mossén Llátzer intenta
redimir, tot espirifualifzant-los, els habitants de la muntanya, com en Solitud, de Víctor Cátala, on la Mila intenta
també ordenar el caos natural, ¡ntroduint-hi un ordre civilitzat -neteja de la capella, creació d'un ¡ardí-.

El mateix autor parla de la influencia de Gabriel Miró i
Azorín en les seues converses amb Rosa Serrano -Enric
Valor, Tándem Edicions, Valencia, 1995, p. 100—

Enric Valor reconeíx a mes, en alguns filis de la natura,
una certa saviesa, l'instint natural de refinament d'Ángel,
o les llums de natura del Mingarro de L'ambició d'Aleix.

En l'obra de Valor la suggestió, tal com acabem d'assenyalar, ¡tindrá un paper molt secundari, i no h¡ trobarem
la visió sintética, cabdal en la ruptura amb el paradigma
realista duta a terme a casa nostra peí modernisme. La
seva obra se situaría abans d'aquesta ruptura, i s'insereix
plenament, com ¡a hem indicat, en la tradició realista, i
tindria en l'análisi i la descripció de la realitat els seus
pressupósits. Tanmateix, dins d'aquest realisme básic
podem rastrejar, sobretot en aquesta primera novel-la, un
cert simbolisme.

El krausisme de Valor és remarcat per Vicent Escrivá en el
próleg citat de La idea de l'emigrant. El mateix Enric Valor
parla, en les seves converses, de les lectures krausistes de
son pare, que no deíxarien d'ínfluir-lo -Enric Valor, p.
28Encara que siga un simple apunt, la figura de Frederic
Genovart, protagonista de Temps de batuda i Enllá de
l'horitzó, representa perfectament la síntesi valoriana de
natura i cultura.

Aquests aspectes han estaf estudiats a bastament per
Vicent Escrivá. Vegeu p. ex. el próleg a L'ambició d'Aleix.
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ns hem aplegat per tal de celebrar la publicació conjunta per
N'Enric Valor, Premi de les Lietres Valencianes, de la seua trilogia de Cassana, inclosa l'última
novel-la, encara fresca d'escriptura, Enüa de l'horitzb.

fins aleshores, L'ambicio d'Aleix, havia estat escrita
trenta anys abans, pels volts del 1950. Tant pitjor
per a tots nosaltres.

És una bona noticia que
Enric Valor publique una nova novel-la, que la
publique 1'endemá d'haver-la escrita, que la
publique en bloc amb les altres dues, formant-hi
cicle, i finalment, que la publique en una nova
editorial de segell privat i valencia. Son signes de
normalitat en un país tan necessitat d'ells.
Deixeu-me recordar que fa ara deu anys, quan
vaig prologar el volum tercer de Y Obra literaria
completa d'En Valor, comencava el meu prbleg
amb aqüestes paraules: "Quan la gent de la meua
generació mirava cap al seu passat mes immediat,
el panorama no podia ser mes desolador. Haguérem de reconéixer la condició numantina de la
nostra cultura per la condició numantina deis
seus mantenidors".
No és bona condició per a una cultura aquesta condició numantina, ni és bo per ais creadors
literaris la submissió a les pressions excepcionals
de les circumstáncies.
En la térra de quasi ningú que fou la postguerra cultural, les urgéncies de la militáncia de l'idioma obligaren N'Enric Valor a retardar el seu adveniment com a novel-lista. Quan el 1980 aparegué
el primer volum del cicle que avui celebrem, Sense
la térra promesa, Valor feia vint anys que no publicava una novel-la, i 1'única que havia publicada
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En aquella térra de quasi ningú que fou la
postguerra cultural, les novel-Íes de Valor mancaven de precedents, naixien brfenes de tradició cultural, retallades per les circumstáncies i els
enllacos amb la tradició novel-lística catalana
anterior a la guerra, pero retallades també les relacions editorials i culturáis amb afanys germans
que remuntaven penosament de l'erm al Principat i a les Ules. Si l'escriptura és sempre precipitat
de multitud de veus, resultat de la polifonia en
qué s'inscriu, i si cada text nou compta en la
mesura en qué no és capac. d'incorporar-se al dialeg general de la literatura, les novel-Íes de Valor
no tenien altre interlocutor que la narració regional de costums, el llibre de viatges o el conté local
de la nostra trista postguerra. A u li hauria agradat que no fos així.
U no pot evitar l'enyorament d'aqueixes cultures saviament administrades, sense traumes
íntims, escrupolosament transmeses de generació
en generació, que compten amb un públic addicte que reconeix els escriptors com a propis de la
seua comunitat i que s'enorgulleix de la seua
-nostra, diuen- literatura. Els déficits de patria
teñen 1'arrogancia romántica del gest, pero acaben per pagar-se com a déficits de cultura.
Pero les coses son com son i no és hora de
lamentar-se'n, ben al contrari. Ens sentim joiosos
de celebrar que l'Enric Valor haja mostrat la seua
resistencia de filferro -que es vincla pero que no
es trenca- a circumstáncies tan inclements; que
ell, després d'haver suportat cinquanta anys d'ex-

cepció, haja sabut replicar amb aquesta aclaparadora voluntat de normalitat cultural que son les
seues novel-Íes; que grades a aquesta voluntat les
noves generacions d'escriptors podran gaudir del
patrimoni literari valencia que, malgrat tot, els
han deixat en herencia els dies foscants de la postguerra, un patrimoni en el qual ja no hi haura tan
sois un assagista com el Fuster i un poeta com
l'Estellés, sino també un novel-lista com el Valor.
En els últims deu anys Valor ha publicat quatre novel-Íes, tres de les quals d'una extensió considerable. Aquest furor narratiu deis seus setanta
a vuitanta anys és tota una gesta, no hi ha cap
dubte, i constitueix el projecte novel-lístic mes
ambiciós que s'ha dut a terme al País Valencia, en
cátala, d'encá de la guerra.
En el cicle de Cassana trobareu la fórmula
narrativa que ha esdevingut denominació d'origen, marca de la casa, una fórmula narrativa hereva de la novel-la regionalista del segle passat, una
versió mediterrania i revolucionaria de la novel-la
perediana de muntanya.
I trobareu l'exquisidesa d'una llengua literaria elaborada i culta, pero plena de riquesa
idiomática, de girs i de modismes, d'expressions
proverbiáis, de lexic precís i sovint a boca d'extinció, d'aquell trellat de qui coneix les potencialitats de l'idioma i disposa amb mesura.
Trobareu també el narrador didactic, obsessionat per una concepció educativa de la novel-la,
que s'erigeix en instructor del lector en materia
de geografía, d'idioma, d'efectes climatics, d'assumptes legáis, de costums ornitolbgics, de cooperativisme, de conreus, de tradicions culináries... No res escapa a la minuciositat, a la passió
de curiosíssim mestre d'escola d'aquest narrador,
que arrossega a mes a mes amb ella la por visceral a l'extinció d'alló que está narrant, una por
propia de qui, com ell, ha viscut intensament,
enamoradament, un país que ara, de la llengua a
les tradicions, sent amenagat. En la manera de
Valor hi ha no poca lluita per preservar -en l'escriptura- el paradís d'una joventut que es nega a
deixar-se declarar abolit.
Pero trobareu també un narrador que assaja
ara noves estratégies narratives respecte de
novel-Íes anteriors. Enlla de l'horüzb és narrada a
la manera d'unes memóries del protagonista, i he

de dir que des del meu punt de vista el procedi
ment s'adapta millor que cap altre al taranná d(
l'autor-narrador-personatge, un taranná quasi naí)
interessat vitalment -virginalment- en alio que 1
passa, que viu sense distancia ni emotiva n
intel-lectual. Un autor-narrador ideolbgicamen
implicat, que ara que ningú vol ser comunista con
fessa que visque l'ideal comunista des de dins, aml
fe, convencut de la seua necessitat histórica, i que e
porta damunt amb la mateixa naturalitat que hon
porta una jaqueta, sense fer-ne escarafalls, ni gran:
qüestions. Un narrador cordialment col-loquia
amb el lector, amb qui sembla establir una confiadí
conversa vora la llar en una nit d'hivern.

al si d'una natura privilegiada, s'obri pas l'espenta, de vegades brutal,
d'un món en transformado. En L'ambicib d'Aleix el
rerefons social no és mes
que un decorat circumstancial per a l'idil-li d'Aleix i Pauleta. En La idea de
l'emigrant
l'argument
s'entreteix amb les imatges de la lluita del llaurador per la cultura, i mes
encara, de la lluita de l'esclau de la térra per la seua
emancipació individual.
En Enlla de l'horitzb trobareu també, com en e
En Sense la térra promesa el
millor Valor, una novel-la amanida amb un pun
protagonisme
l'assoleix la
d'aventura, un punt de fulletó sentimental, ur
comunitat de Cassana,
punt de sexe, i mes d'un punt de política local
immersa ara en la transid'histbria bél-lica. Hi ha tots els ingredients pe]
d o plena de conflictes
temptar un bon equip de guionistes i productor;
d'una ruralia feudal a l'ina fer un serial televisiu, si és que algú, a la televi
cipient capitalisme, amb
sió valenciana, és capac. d'interessar-se per aques
el despertar conseqüent
ta mena de cosa tan excéntrica com és la literatude fia lluita de classes,
ra. Un d'aquests seriáis en qué veiem desfilar le
sobreseí
panorama de fons
historia de tots per mitjá de la persona d'un amic
de la primera Gran Gueo conegut, d'algú que s'hi constitueix alhora en e
rra. En Temps de batuda la
rapsoda i la víctima d'aquesta historia.
novel-la continua abordant la proletarització
En el cicle de Cassana es reitera la concepcic
deis antics senyors de la
del discurs narratori present en tota l'obra d«
térra, la formació d'un
Valor, una concepció territorial del discurs, alibloc
social revolucionan,
mentada i justificada peí territori. La valí de Casla
saesejada
brutal que
sana, correlat simbblie de les valls on nasqué ;
aquell
juliol
de
1936 provisque Valor la seua infantesa, centra l'univers de
Sense la térra promesa i de Temps de batuda, les dues voca en el racó bucólic del
Mas d'Almussai, on llisprimeres novel-Íes del cicle, i s'eixampla cap a
caven felicos, com novells
Gandía, Albaida, Cocentaina o Alacant a la darreDaphnis
i Cloe, Frederic i
ra novel-la, la mes aventurera de totes tres, Enllu
Irena. En Enlla de l'horitzb
de l'horitzb.
l'idil-li és atropellat, esclafat i dispersat per l'allau
La passió peí territori, que és un deis components básics de les seues rondalles i narracions, va de la historia. Allá dalt, entre les muntanyes, gairebé incontaminada per la sang i la furia, continua
ser la que en una ocasió el va fer exclamar: "Un
la valleta d'Almussai, el lloc on troben refugi els
cel pur, com el de 1'Ática, fa creure en la immortasomnis de puresa virginal que representa Irena, la
litat". Aquesta passió és la que confereix a l'unibella
i dolca flor de neu. Pero tot al voltant es
vers de Valor un segell idíl-lie molt característic,
present en les Rondalles, en L'ambicio d'Aleix, en La commou en un país travessat per la guerra: la
novel-la ens acompanya des deis primers mesos
idea de l'emigrant: el segell virgilia de l'égloga.
d'aquesta, passant peí front de Terol, fins a les
escenes
dantesques del port d'Alacant, i s'hi clou
I tanmateix l'univers de l'égloga és assaltat, en
amb el comencament d'una nova aventura, la de
el cicle de Cassana, per la historia. Contra la vocal'exili.
ció intemporal del paisatge i deis amors bucólics

La Rambla d'Alacant al voltant deis anys trenta.

D'un costat a l'altre del cicle de Cassana, la
historia i els conflictes va guanyant la partida a la
natura i els seus idil-lis. De 1916 a 1939 N'Enric
Valor historia, en una mena d'incipients episodis
nacionals valencians, l'esfondrament de l'antic
món feudal de les muntanyes i valls centráis del
país, l'aparició deis conflictes de classe en la societat rural, la lluita emancipatbria de camperols,
jornalers, intel-lectuals, i antics senyors proletaritzats, la revolució, la guerra, la derrota...

La novel-la guanya en realisme alio que perd
en idealisme idíl-lic, és ben evident. Quan hem
acabat de llegir cinc-centes pagines i escaig
á'Enlla de l'horitzb ens queda una impressió complexa. Aquella vida idíl-lica tan intensament
enyorada peí Valor de les primeres novel-Íes,
adormida en un univers social preindustrial, bressolada en la intemporalitat rural de la muntanya,
protagonitzada per petits propietaris agrícoles,
llauradors, pastors o jornalers, on es parlava un

valencia puríssim i on eren possibles -i naturalsamors d'una netedat moral i ecologista, subsisteix
com a ideal, com a lloc sagrat de la utopia, pero és
irremeiablement contrastat per la historia, pels
canvis socials, per la revolució i la contrarevolució. En últim extrem el novel-lista sembla
emplagar-nos i emplacar-se, amb les novel-Íes de
Cassana, a perseguir una síntesi tan improbable

com necessária entre la nimfa Irena i la camarada
Palmira, entre la muntanya i el llibre, entre l'ecologia i la justicia social.

(Text ¡nédit d'un parlament amb motíu de la presentado
de la trilogía "El cicle de Cassana"j
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La gestado de Temps de batuda, publicada el
1982, té a veure amb aquesta preocupado de fer
una novel-la en primera persona narrativa i d'escriure "una crónica on la guerra autentica - la de les
armes i la crueltat i l'horror- figuras com un rerafons
llunya, i l'altra cruesa sangonosa - la de la revolucib i
contrarevoluci'o subsegüents i simultanies- sí que
estigues prop deis personatges i deis lectors"i. I precisament amb aquesta novel-la li va arribar el reconeixement: Temps de batuda va guanyar el premi
Sanchis Guarner de la Diputació de Valencia 1982
i constitueix al nostre parer una grata novetat técnica amb relació a les seues obres anteriors alhora
que harmonitza el conjunt de les tres obres que
constitueixen la trilogia de Cassana.

Sobre "la circulació del saber"
icent Escrivá1 ha explicar, com una constant
en la narrativa valoriana, la presencia d'unes
vies de circulació del
saber que es repeteixen
al llarg de les seues
novel-Íes. La lectura
d'Escrivá és molt suggeridora i probablement
per causa de l'extensió de l'article se centra només
-creiem- en els procediments de trasmissió de la
ciencia - popular o culta- en l'obra de l'escriptor
de Castalia. Explicar la presencia de "portadors
de saber" que el canalitzen fins a arribar al
"receptor textualitzat" (descodificador) per tal
que el destinatari - lector- siga objecte d'una operado didáctica - que probablement necessita- és
o ens sembla del tot exacte i ens agradaría en
aquest treball contribuir a analitzar algunes técniques de qué se serveix Valor per a fer circular el
saber i alhora superar el repte que ell mateix s'ha
plantejat com a novel-lista.

El fet que hom haja escrit molt sobre les persones narratives no pot ser una rao per a deixar
d'explicar un procediment que podia constituir
una preocupado en Valor o, si es vol, un objectiu
que cal assolir.

No insistirem en les circumstancies que envolten la producció narrativa de Valor per tal com el
mateix Escrivá2 ja ha remarcat la importancia de
la temporalitat externa de l'obra del nostre escriptor per a entendre la "tradició inventada". Tanmateix convé destacar el fet que existeix en Valor
una preocupado constant per l'ús de les persones
narratives tal com prova l'excel-lent exercici de
reescriptura que ha fet amb L'ambicib d'Aleix,
publicada recentment en primera persona, i les
constants manifestacions que ha fet al voltant d'aquesta i d'altres novel-Íes seues3.

Tractarem, dones, d'explicar com es produeix
en el nostre autor el pas d'un punt de vista a l'altre, en dues novel-Íes independents només fins a
cert punt, que culmina en la trilogia amb la tercera, Enlla de l'horitzb. I malgrat que tot apunta a
pensar en la independencia deis textos, diríem
que un lector pot fer-se carree de cadascuna de les
obres sense necessitat de les altres dues, pero hem
d'advertir-li que, si ho feia, perdria la facultat
d'esdevenir coneixedor omniscient d'un món
expressat en la seua totalitat. No cree que siga
gens agosarat creure que Sense la térra promesa és

El pas de la tercera a la primera persona
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En certa manera aixb és el que ha passat amb l'aventura de Sense la térra promesa. Valor ha fixat els
Mauri, els Amorós, els Rabassa i tutti quanti perqué, com Muntaner, coneixia histories prbximes a
ell en el temps, que li havien arribat per via oral i
que li permetien de fer entendre millor els fets
que ell - en la realitat- i Frederic Genovard en la
ficció de Temps de batuda havien de veure. Malgrat
el que he dit, cal destriar molt bé alio que és realitat, alio viscut per Valor, de la ficció literaria; ell
mateix ho indica en "El revés de la trama", pero
tant l'autor com el personatge coincideixen

el punt de partida per a una aventura amb molts
protagonistes i el fet que és mes encisador, el d'alguns protagonistes posteriors a l'aventura narrada en aquesta novel-la. Ací, Valor proposa un món
que ha conegut de referéncies, que ha heretat com
un fons cultural. Ben probablement ha estat una
herencia que circulava i que, com la llengua,
aquest llenguatge seu tan modelicament ric,
només ell ha tingut la curiositat de reteñir del
natural. Existeix la historia, i les petites histories,
pero tant una com les altres deixen de ser-hi en el
moment que no hi ha un cronista que les recopile.

i

almenys en una cosa: tots dos teñen un coneixement llunyá i sovint indirecte del que s'havia
esdevingut a Cassana - Castalia, en el cas de
Valor- després de la mort de dona Berta. El canvi
de punt de vista, per tant, era obligat si hom volia
fer una crónica - en sentit figurat- d'allb que s'esdevingué a l'Almussai a l'estiu del 36.
Retreure que molt sovint la primera i la tercera persona narrativa son la mateixa pot semblar
ara una obvietat, pero no tractarem de discutirho sino d'esbrinar - identificacions a banda- ,
com es produeix aixb en les novel-Íes del "cicle de
Cassana".
Temps de batuda s'organitza en 11 capítols mes
uns altres tres que, amb el títol d'Introdúcelo,
enllacen el present deis Genovard Amorós amb el
seu passat immediat i remot. Com arriben totes
aqüestes noticies a Frederic i de retruc al lector ha
estat molt ben explicat per Escrivá. Qui son els
"portadors de saber" en aquest cas suposa precisar, ampliar, alio que ha constituít una llei en la
trasmissió del saber.

El focalitzador

endarrerida que la de la Casa Gran, i encara
no tenia l'era arreglada amb térra blanca de la
cova del Vedat."
Hem de comentar per considerar que l'objecte del discurs és en aquest cas manifestar que
la sega anava mes endarrerida a Mascabrer que
no pas a l'Almussai. Pero mentre el narrador locutor- és Frederic, ell no ha focalitzat l'objecte, sino que en té una noticia verbal a través de
Toni. La sega a Mascabrer és, dones, perceptible
només per al darrer i el locutor només percep el
missatge. Seguint les indicacions de Bal, podem
expressar aqüestes funcions mitjangant una fórmula:
NFFred. (FPTom p) i.6
b) "L'estatger va dir que ells es feien molt
amb David i Tilda, 'perqué eren molt bones
persones'.
-Els conec des de xicó, perqué jo he nascut a
tres quarts d'hora d'ací, en un mas que hi ha
al mateix nivell que l'Almussai, tirant cap a
ponent, veu? És a la dreta d'aquell tossal mes
gros, al peu d'aquella cinglera. Alio es diu el
mas del Grau i és de la familia Oleína, els
mes rics de Cassana."
Toni, a mes de Frederic, assumeix la funció de
narrador i continua tenint la de focalitzador. Per
tant cal incloure entre la narració de Frederic i la
focalització de Toni un NPToni. Pero encara caldria teñir en compte que qui té millors condicions
per a "saber-ho tot" és el lector de Sense la térra
promesa que sap la historia deis Olcina, "els mes
rics de Cassana". Aquesta informado ens dona
peu a considerar com a molt important el context
novel-lístic de Valor, alio que permet només al lector, el destinatari privilegiat, de ser omniscient.
Tradui't en una nova fórmula:

Arribats en aquest punt, ens va bé d'aprofitar
la distinció que fa Mieke Bal5 entre el narrador i el
focalitzador. Aquesta dicotomía ens permetrá de
sistematitzar fins alia on podrem quins son els
mecanismes, tan variats, de coneixement en una
novel-la que funciona simultániament en tres
nivells espaciáis: l'Almussai, Cassana i el context
historie: la guerra. Per dir-ho també amb paraules
de Bal, una novel-la amb múltiples interferéncies
textuals i on el narrador omniscient és substituít
per un lector omniscient en potencia.
Uns passatges mínims que corresponen a la
seqüéncia de la presentació deis amos de Mascabrer, revelen com podem establir una taxonomia
de les funcions del narrador i del focalitzador: el
primer detall que hem de teñir en compte és que
tots dos, en tots els textos adduíts son - tret d'un
sol cas- personatges de la novel-la:

NPFred, NPToni (FPToni p).
Aquest fragment, també, presenta una primera aproximació a la personalitat de David vist per
Toni pero ara a través de Frederic.
c) "David tenia fama per tota aquella rodalia
serrana, de ser observador i astut com una
rabosa. Nigú no podia explicar-se el poder
deis seus ulls de modern Argos per a escrutar
tota l'alta valí."

a) "jo vaig traure la petaca i l'encenedor i vam
plegar dos cigarrets. Mentre el fumet s'envolava, Toni em va explicar la marxa de la valleta. El so David, segons ell, portava la sega mes
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En el fragment, només detectem la presencia
del narrador Frederic que es fa carree d'una informado rebuda d'un o mes informadors anbnims o
d'ell mateix, anticipant alio que sabrá mes tard, o
a través de converses esdevingudes en un temps
elidit. La focalització, per tant, ací no podem atribuir-la a un personatge sino a un focalitzador
exterior (FE). Aquesta técnica justifica, creiem, la
necessitat de distingir entre el narrador i el focalitzador i se'ns presenta equidistant entre un
narrador personatge i un narrador "des de fora":
NFFred. (FE - p) i.
d) "Férem la volta a la casa, Toni amb el ramal
de l'atzembla enrotllat al brac. I encara va fer
alguna al-lusió a David.
-Qui no f a massa Higa amb ell és el procurador
de vostés. El so Llorenc diu que el so David és
una rabosa, que viuen abrasits, que quasi no
davallen al poblé i que els filis se li crien salvatges. I no és així, almenys aixb deis filis."

NFFred. FFFred. (NFToni.(FFToni./FFLlor.-p/
p) i) i-pSobre alio perceptible i imperceptible en el
fragment reportat, se'ns fa imprescindible aclarir
que només és perceptible per a Frederic el marc
ambiental en qué es desenvolupa l'acció. La resta,
per a ell, és totalment imperceptible.
e) "...tot els va fer caure -el David i la Tildaen una atmosfera embalsamada, torbadora de
tan suau, que sens dubte els va semblar que
entraven en una antesala de la gloria. L'auréola de cabells blancs que ornava la cara una
mica transparent i de faccions correctes de la
nostra mare, va inspirar segurament al matrimoni una profunda simpatía, segons expressaven clarament els ulls i els somriures. 'Heus
ací una senyora de deveres', degueren pensar.
L'Ermínia, esvelta i ben conformada, amb un
vestit de clars tons discretament escotat, era
també dona per a captivar-los... Es veia clarament que tot alio influía de tal modo en els
visitants, que molt aviat mostraren trobar-se
sense cap mena de cohibició.

En d) assistim a una situació comparable a b)
tot i que hi ha una ramificado mes: en el context
del fragment podem dir que només és narratiu
Els visitants també ens causaren, a tots tres,
alio enunciat per Frederic; la resta, el discurs de
una impressió excel-lent. Matilde era una
Toni, constitueix només una expansió que podem
dona bruna, ja ben passada la quarantena...
considerar enmig del diáleg com a no narrativa.
Quant a David, ma mare, que de jove, és ciar,
Tanmateix, si tenim en compte el context de la
havia tractat bastants llauradors - mitgers,
novel-la, les paraules de Toni contenen un bon
estatgers, criats- , endevina en aquell modest
grapat de predicáis de rendiment operatiu la
propietari de la térra la personalitat forta de la
importancia deis quals haurem de considerar a
rodalia, puix que així m'ho comunica desmesura que avancará l'acció: David no fa massa
prés."
Higa amb Llorenc; Llorenc diu que David i la familia viuen abrasits, que quasi no davallen al poblé, que
Finalment, ací observem només la presencia
els filis se li crien salvatges. "I no es així - diu Toni- d'un sol locutor, Frederic, ara en condicions de
, almenys aixb deis filis". Frederic tindra ocasió de
copsar tot alio que cal comunicar al lector. Per
comprovar-ho.
aixb ara necessita assumir el paper de focalitzador general i intuir, probablement sense equivocar-se, alio que "sabría" amb la mateixa fiabilitat
Observant atentament el discurs descrit,
un narrador omniscient. El fragment té tres cenveiem que cada personatge només focalitza alio
tres d'interés: l'ambient, del qual es fa carree Freque diu, si bé transmet, com fa Toni, en estil indideric; les impressions que produeixen els Genorecte les afirmacions de Llorenc. D'aquesta manevard
en David i Tilda, "segurament" o "segons
ra l'objecte que s'ha de focalitzar només és perexpressaven els ulls i els somriures " - diu Frederic, i
ceptible per a aquell que el codifica. El constrast
el lector no dubta de l'encert del narrador- ; i
entre el discurs - indirecte- de Llorenc i el direcfinalment les impressions que produeixen els de
te de Toni sobre la vida deis de Mascabrer ratifica
Mascabrer en els Genovard. Cal assenyalar que en
aixb que diem: que hi ha tres nivells de focalitzaaquest cas hi ha tres nivells mes de focalització: en
ció i només dos de narrado, i que el destinatari de
primer lloc actúen tots tres, la qual cosa implica
tota la informado - mentre ell no ho comproveque Frederic haja copsat les reaccions de la mare i
és Frederic. Dit d'una altra manera:
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d'Ermínia i les haja afegides a les prbpies. Després, Frederic se centra només en la seua reacció i
darrerament es capbussa a través d'una deducció
- mes tard confirmada- en el ressb que té 1'entrevista en la seua mare.
Així, dones, aquest fragment assoleix, entre
tots els adduíts fins ara, el major grau de complexitat peí que fa a l'aspecte que ens ocupa. Un únic
narrador es fa carree de tres objectes focalitzables,
sempre perceptibles per a ell o deduíts a través
d'uns indicis que en qualsevol cas sí que pot
haver observat. En esquema resultaría de la
manera següent:

sobretot si és Frederic, tan deformada que
caiga comptar amb una o unes noves focalitzacions per tal d'esbandir els dubtes que se
susciten en el mateix protagonista. La verificació d'aquestes informacions dependra de l'objecte focalitzat - en a) no será necessária i en d)
se'ns fará imprescindible-. En altres casos
hom podrá comptar amb la coHaboració d'altres textos valorians -b)-. La informació que
hom tindrá per aquesta via será probablement
mes objectiva si tenim en compte que ha passat peí filtre deis narradors omniscients valorians i mes concretament del de Sense la térra
•promesa.

NFFred. (per a tot el fragment)

3. Del punt anterior deduím que caldrá establir en Temps de batuda una tipología tan
amplia com ens siga possible deis objectes
focalitzats a fi d'esbrinar en quins casos ens
cal l'ajuda d'algún altre informador, textualitzat o no.

Centre 1.- objecte: l'ambient. FPFred. -p.
Centre 2.- objecte: els Genovard. FPFred.
(FFDav./Ti. -p) i-p.
Centre 3.- objecte: David i Tilda. FFFred.B,E. i-p.

1. Temps de batuda confirma la regla general
establerta per Escrivá segons la qual l'heroi,
Frederic Genovard en aquest cas, actúa com a
receptor textualitzat de tota la informació
codificada en la novel-la. Aquesta posició privilegiada el converteix aleshores en emissor
distanciador o presentador d'altres emissors
subsidiaris que apareixen sempre que ell els
necessita.

4. El lector de Temps de batuda s'adona rápidament de la presencia de subnarradors - transmissors de saber- que enriqueixen considerablement la novel-la. La nostra tasca ha de ser
comprendre les Ueis que regeixen aquesta
complicada organització per tal com hem vist
en b) que Toni esdevé el centre que aglutina
una part mínima del passat de Cassana a través de la seua propia experiencia; en d) es produeix un encadenament de narradors i focalitzadors que será una constant en el discurs que
estudiem. Tanmateix veiem que en d) aquesta
concatenació té uns punts febles que el lector
no pot saber: així veiem com Llorenc ha focalitzat la vida de David i familia, com també ho
ha fet Toni; pero, en el text, alio que s'hi diu és
l'opinió que ha formulat el primer i la coneixem indirectament a través de la conversa del
segon amb Frederic. Quan i per qué Llorenc
ha dit la seua sobre David és una cosa que no
sabem i per tant hi ha la possibilitat que Llorenc tinga raons ocultes que per ara no ens és
llegut de coneixer. En aquest mateix sentit
veiem que en c) ha estat obviat tant el/s focalitzador/s de la vida de David com els narradors anbnims -extratextuals- que han fet circular la fama de l'amo de Mascabrer.

2. Cal que ens afanyem a desmarcar les funcions del narrador i del focalitzador i a considerar que la informació pot arribar al primer,

Tot aixb ens obliga a codificar, si volem teñir
una idea prou clara del discurs valoriá, les
regles d'organització de les relacions entre els

Nivell 1.- FPFred. -p. (Objecte: Blanca i Ermínia)
Nivell 2.- FPFred. -p. (Objecte: David i Tilda)
Nivell 3.- FPFred. (FPB. -p) i-p. (Obj: David i
Tilda)
A tall de conclusions podem, dones, afirmar
que els procediments descrits per Escrivá obren
unes possibilitats molt amplíes d'análisi de l'obra
valoriana i enceten una via que compartim plenament, tot i que podríem eixamplar-la en la mesura de les nostres possibilitats en el sentit següent:
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personatges i la seua comunicació, en definitiva, amb el lector.
5. Finalment, hem vist que en e) hem hagut de
diferenciar tres centres d'interes en fundó
deis respectius objectes de focalització. I no
només aixb sino que en c3 ens ha calgut establir tres nivells de focalització per tal com, una
vegada mes, ha anat canviant l'objecte focalitzat a l'ensems que es modificava el punt de
vista. No cal dir que alió que constitueix l'objecte del fragment és mostrar el clima en qué

es desenvolupa la primera entrevista entre els
Genovard i els de Mascabrer. Aquesta finalitat
es fa ben explícita quan veiem que Frederic fa,
al llarg del fragment, gairebé tots els papers
de l'auca.
Per tot aixb, caldrá, en un altre moment, completar el nostre estudi imaginant un quadre de
doble entrada on, per una banda apareguen
els diferents focalitzadors i narradors, i per
l'altra els objectes focalitzats tant si només
teñen un focalitzador com si aquest objecte és

compartit per mes d'un observador -i fins i tot
si el lector pot col-laborar en la focalització- i
on teñen el punt de confluencia les diferents
observacions de cadascú: probablement, com
en el text mes amunt reportat, sera Frederic
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EL MODBL DE PRONUNCIA VALENCIANA

Brauli Montoya Abat

EL MODEL DE PRONUNCIA VALENCIANA
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Barcelona. Va estudiar tres o quatre anys de filosofía
allí, després se'n va tornar. Aixb ho feia la meua
avia: enviava un xic a Madrid, l'altre a Valencia, l'altre a aixb... per a que tornassen i foren uns bons agricultors, amb una bona cultura (...) [de manera] que
quan va tornar ací, era una persona molt culta, em
va imbuir a mi per a que estudies Kant, i estudies
Schopenhauer, sobretot Kant: la Critica de la rao pura
me la vaig ensenyar com la de Jesús. Tot aixb sempre
ajuda [A: 393-3993]

0. Preámbul
mb motiu de la
preparado
d'un
treball sobre l'estat
del cátala a la ciutat d'Alacant, vaig
teñir ocasió d'entrevistar Enric Valor
en dues ocasions
els anys 1993 i 19951. El nostre homenatjat m'hi
explicava la seua visió del conflicte lingüístic a
Alacant durant els anys 30, i el contingut d'aquestes converses ja ha estat convenientment
aprofitat (Montoya, 1996). Pero la forma amb qué
Valor em feia arribar el seu missatge, i, mes en
concret, la pronuncia valenciana tan genuína que
brollava deis llavis del nostre gramátic i escriptor,
requeria un tractament a part per a la memoria de
tots els valencians. A través d'aquests fulls impresos, el lector no podrá escoltar la veu d'Enric
Valor, pero intentaré fer-ne una descripció el mes
acurada possible que ens aproxime a la seua fonética.2

Aquest model se superposaria al del valencia
autbcton de la regió d'Alcoi-Gandia, on Castalia
constitueix el límit sud-occidental. Encara que no
tenim dades fefaents, gosaria dir que 1'avaluado
subjectiva de la majoria de parlants valencians
erigiria aquesta varietat com la mes genuína i
menys castellanitzada que ens podem trobar
entre la Sénia i el Segura4. Tampoc no és casualitat que els habitants d'aquestes terres, també anomenades "comarques centráis valencianes",
siguen, de tot el País Valencia, els qui mes valoren, mes mantenen i transmeten la llengua catalana (Alpera i Gimeno, 1991).
No cal explicar ara la relació tan estreta que
existeix entre estructura i ús lingüístic, pero convindrá reteñir, simplement, que la regió on s'inscriu Castalia constitueix un oasi per a la llengua
catalana al mig del desert que comenca al voltant
de la industriosa Sagunt i acaba, pam amunt, pam
avall, en els horts de palmeres d'Elx. Al nord de
"l'oasi" s'escampa la desestructuració fonológica
mes important que ha patit el cátala des que deixá
de ser llatí (l'apitxat) i, al sud (en l'alacantí), s'estén l'anivellació amb el castellá mes reductora de
les estructures léxiques catalanes que es coneix
arreu del domini lingüístic. Pero cap d'aquestes

La pronuncia d'Enric Valor s'identifica plenament amb la del seu parlar nadiu, el valencia
meridional castellut, un deis mes fidels al cátala
originari que portaren de mes al nord els nostres
avantpassats, i amb els quals torna a entroncar
per mitjá del seu pare, que havia cursat estudis a
Barcelona i li degué transmetre l'esperit de
l'estándard oral barceloní que aleshores comencava a conformar-se, tal com deduím de les paraules del mateix Valor:
Efectivament, mon pare va estudiar a Barcelona i em
dia Enric sempre; ell va estudiar junt amb Cambó, a
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dues desfetes patides per la nostra llengua no és
tan greu com la del desús del cátala, en el seu conjunt, que han capitalitzat les ciutats de Valencia i
Alacant, al nord i al sud d'aquest "oasi".
Així, no hem de considerar un fet fortui't que
Enric Valor haja vingut al món en aquesta part del
País Valencia i que els seus progenitors li hagueren transmés la propia llengua (Serrano, 1985: I):
les probabilitats que una familia del nivell social
de la seua l'haguera educat en cátala a Valencia o
Alacant haurien estat escasses i, encara en el
supbsit que ell haguera reaprés peí seu compte la
llengua deis seus pares, la minva qualitativa que
s'hi hauria produit en el traspas, potser hauria
estat un element dissuasiu per a fer-lo dedicar-se
al seu conreu i estudi, i ara no seria possible de
proposar la seua pronuncia com a model ortolbgic valencia. L'análisi que segueix espera contribuir, dones, a fer palesa la transcendencia que té
per al futur del cátala al País Valencia la difusió
del model (i exemple d'ús) de la llengua oral que
es pot sentir a les comarques centro-meridionals
valencianes, i espera, així mateix, posar en relleu
el paper jugat en aquesta difusió i atribució de
prestigi peí gramatic Enric Valor.

1. L'estat dialectal rebut
Préviament a l'accés ais elements fbnics que
constitueixen la parla exemplar de Valor, s'imposa un breu repas a l'estat dialectal rebut, segons la
felic expressió de Badia (1976). Ho veurem mitjangant Túnica aportació amb que comptem per
ara, la de Colomina (1985). Aquest estudi, que
tenia com a objectiu descriure el dialecte alacantí
(el parlat a les comarques del Vinalopó Baix i
Mitjá, i al Camp d'Alacant), va incloure suposem
que per a observar la transició dialectal -una serie
de localitats frontereres peí nord on s'inclou a
Castalia. Ací van ser entrevistades tres dones pertanyents a generacions diferents: una de 29 anys,
una altra de 54 i una darrera de 78. De l'estudi de
la pronuncia d'aqüestes informadores, resulten
les observacions que seguirán.
En el vocalisme, no es detecta l'assimilació
vocálica de mes al sud en casos com térra [térré] o
cosa [kbzb]; així aquests mots sonen amb sengles
[a] fináis; pero sí que hi ocorre la dissimilació propia de terres mes meridionals en el cas del diftong

ou, que és pronunciat sempre [au]: nou [ñau],
dijous [dijaus], plou [plaw], etc; peí que fa al
fonema de / e - / átona a comengament de mot
quan va seguit per les consonants nasals [-m] i [-n] o les sibilants [-s] i [-x]5, esdevé [a-] com a
gran part del País Valencia, per exemple: ambrutar, ancendre, ascala, aixugar, etc.
En el consonantisme, hi ha dos trets en qué
Castalia presenta realitzacions iguals a les de les
comarques interiors del valencia meridional on es
troba, incloses les alacantines: l'elisió de [-t] després de [1-] o [n-] (malalt [malal], posant [pozan])
pero no de [-n] quan la precedix una [r-] (forn
[forn], carn [karn]), i la sonorització (i consegüent
lenició) de les consonants oclusives en posició
intervocálica i frontera de mot, així cap amunt o
cap avall sonen, respectivament [kab amun] i
[kab avall]. En altres dos trets, el parlar castellut
s'aproxima mes decididament a Talacantí: son el
de l'abséncia d'element semivocálic previ al fonema / x / , com també és norma en cátala oriental:
aixó [axb], mateix [matex], etc. i el de la /-r/ de
final de mot, que no sona en els infinitius que van
seguits per un pronom clític: anar-me'n [anáme'n], dir-te [di-te], etc. Finalment, els dos

darrers trets que esmentaré associen el parlar castellut al del valencia meridional no alacantí, dins
el qual s'inscriu de pie dret: es tracta del fonema
/ d / en posició intervocálica, que no presenta el
grau d'elisió tan elevat que caracteritza l'alacantí
(entre altres casos, es manté en la terminado -uda,
en participis de passat com el de coneguda, per
exemple), i es tracta també del manteniment de la
geminació de [1], com en motle [mblle], guatla
[walla], etc, encara que amb alguna dissimilació a
[rl]: ametla [amerla], vetlar [verlar], etc (de Castalia cap al sud, les poques geminacions que trobem
ja sempre compareixen amb diferents tipus de
dissimilació).

influencia culta deis diversos models estándards
del cátala com, també, al fet que ja foren variables
aquests trets en la seua parla nadiua.
Entre les característiques vocáliques, Valor
empra la variant [a-] del fonema / e - / en
comencament de mot almenys davant de [-m], tal
com podem apreciar en els següents fragments en
els mots amportar i ambolicar:
podien anar allí a la seua Uibreria a llegir llibres en
cátala i fins... alguns amportá-se'ls a casa si es feen
les coses bé; va fe una especie de biblioteca circulant
[B: 697-701] (...) jo vaig fer una amistat amb ell grandíssima, i el vaig ambolicar, el vaig fer venir ací a
Valencia... [A: 577-578]

En conclusió, de les dades que aporta Colomina (1985), veiem que el parlar de Castalia tan sois
presenta tres característiques no beneídes per la
normativa fonética actual, només una de les
quals, 1'obertura máxima del diftong / o u /
([dijaus]), n'ha restat exclosa definitivament;
quant a les altres dues, la sonorització de les consonants oclusives fináis de mot en contacte amb
vocal en el mot següent ([kab amun]) i l'elisió de
la /-r/ final davant de pronom clític ([aná-me'n]),
no hi ha una unanimitat absoluta a considerar-Íes
fora de la normativa6. Fins i tot, la justificació de
l'exclusió del diftong [au] té com a única base una
hipótesi molt feble que intenta provar una interferencia procedent del castellá7, la qual podria ser
molt bé una evolució interna del cátala, com en
els altres dos casos del consonantisme. A part
d'aixb, la fonética castelluda mostra una perfecta
integració amb la resta del cátala; amb el bloc
occidental, en la reducció de le-1 a [a-] en els
casos d'inici de mot com ancendre; amb l'oriental,
en el manteniment d'un so simple en el fonema
/ x / (com en [axb]), i, amb la major part del cátala,
en la simplificado de les gleves consonántiques
[-lt] i [-nt] (malalt [malal], posant [pozan]).

Al si del consonantisme, la llista ja es fa mes
llarga. Podem comentar per la parella de trets que
unixen el parlar castellut al de la zona interior del
valencia meridional: l'elisió de [-t] quan, en final
de mot, és el segon element d'una gleva consonantica comencada per [n-] o [1-], i la sonorització de les consonants oclusives intervocáliques en
frontera de mot. De la supressió de [-t], observem
els exemples de damun, mol, económicamen,
avan, Alacan, San Vicén, ensenyan i actualmen
en el parágraf següent:
era un home que ho tenia claríssim i damun era
mol hábil, mol polític... i era mol poder s económicamen, que no necessitava... eh... reflexionar massa
davant d'una cosa, no?, la portava avan i s'ha acabat [A: 109-116] (...) la qüestió és que me'n vaig
anar a Alacan i... a continuado de la proclamació
de la República; sí: mos pares sempre volien estar
en Alacan i ja s'havien comprat primer un pis en el
carré Sant Vicén després vam anar a un xalet [A:
204-211] (...) total, que vam fer una gran tasca en
aquell moment tan crític perqué vam fer l'estandard que s'está ensenyan actualmen a les escoles,
que és un estándard prou prou apreciable, está
prou bé, está prou bé... [B: 464-480]

2. La pronuncia adquirida per Enric Valor
per bé que quan la consonant precedent és
[n-], hi ha casos en qué la [-t] es pot percebre, com
en tornant, Alacant, gent o ballant:

La pronunciado d'Enric Valor és resultat del
seu origen lingüístic, pero també de la seua formado posterior: així, l'únic tret del fonetisme castellut que no practica és la dissimilació del diftong
/ b u / . Tots els altres, o bé els manté o bé els fa
variables en la seua parla coHoquial, circumstáncia aquesta darrera que podem atribuir tant a la
seua residencia actual a Valencia ciutat, com a la

tornant a Alacant, que és el tema, els... jo vaig
anar... vaig estar en Elda uns anys, per axb vaig treballar en la Unió Nacional de Fabricants, i d'allí,
ciar, me'n vaig anar a Alacant (...) la darrera página, que era deis pobles, deis col-Laboradors deis
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pobles, que es ficaven de malíssima manera en els
pobles... en la gent [A: 120-131] (...) un amic meu,
Vidal, que era un bon humoriste ell, que anava a
bailar alia, i una xica...: "Ei, faga el fav " ballant i ell
era llaurador d'allí de Castalia diu: "Favo diu no
n'ha sembrat enguany" [B: 536-539]

Peí que fa a la sonorització de les oclusives
intervocáliques en frontera de mot, s'acomplix
sense excepcions, segurament perqué és un fenomen molt arrelat en la competencia deis qui
l'han viscut des del bressol i, a mes, és poc perceptible, en general. Veiem, dones, que es dona,
tant entre les consonants bilabials, en la preposició cab:
després vam anar a un xalet que havia en la costera aquella que pujava cab a... de la placa de bous
cab amunt, a l'esquerra... que pujava cab a San
Vicén [A: 207-212]

com entre les dentáis en els casos de tod, sed
o huid:
vaig fer versos, i em va ensenyá a fer humor polític i tod axb, a ficá-me en els polítics, com ell, em va

ensenya moltes coses exe home: sátira i tod axb, i
quan ja vaig estar que ja portava sis mesos ajudantli i publicant cosetes, vaig publicar un curs d'ortografia valenciana en axb... d'acord en la... jo havia
estudiat molt francés, vaig estudiar molt francés en
la carrera de Comerc, eh?, que axb em va ajuda una
barbaritat per al cátala perqué com tenim tantes
semblances sintáctiques i de vocabulari també, i
tod axb; alio em va ajuda moltíssim perqué vaig
estudia mol i mol a gust, vaig dona classe fins i tot
en 1'Academia Cots, en Alacant (...) pero em vaig
ficar en aquell senyor de mala manera seguint el
sistema de tod axb, li vaig treure un malnom, em
sembla, perqué ell treia un malnom per... (...) i el
dissabte una hora, després de vuit... sed i mitja,
huid i mitja, axb que la gen havia vingut ja de treballar i tot axb... [A: 484-523]

com també entre les velars, segons veurem en
la seqüéncia "estig ara", continguda en el parágraf següent, on passem ja a observar un altre tret:
ara és el valor monofonemátic de / x / , sense la
semivocal precedent, tal com és propi de la resta
del cátala occidental, en mots com quexa, dexar,
náxer o conéxer. Recordem que aquest és un deis
trets que lliguen el parlar de Castalia a l'alacantí:

Enríe Valor en la inaugurado de la Biblioteca d'Elx que porta
...amb mi, personalmen, jo no tinc quexa d'ells:
les persones son mol atents i molt correctes [A: 2125] (...) em va dexar a mi editar una novel-La... una
gramática en cátala... en castellá en 1973 [A: 6] (...)
no: 82, jo vaig naxer en 1911, no ara estig ara... [A:
436-438] (...) ...saludat personalment mai, i li vaig
donar les grácies; dic: "Mire, el salude primer per
donar-nos a conéxer, pero és també per doná-li les
grácies a vosté per... [B]

I l'altre tret que ens permet relacionar els
hábits lingüístics castelluts amb els deis alacantins és el de 1'elisio de la /-r/. Ara bé, en aquest
punt, el parlar col-loquial d'Enric Valor no confirma les dades aportades per Colomina, ja que, com
el mateix Valor reconeix explícitament, la supressió de les erres no es limita ais infinitius que duen
un pronom adjunt sino que inclou també altres
entorns sintagmátics a mes d'alguns substantius.
És ben probable que cap de les tres dones que va
entrevistar Jordi Colomina a Castalia per a la seua
monografía dialectal no eliminara les erres fináis
de mot llevat del context pronominal, pero també

és probable que qualsevol altre castellut de sexe
masculí i edat provecta les haguera eliminades
variablement, com he pogut comprovar en Enric
Valor8. També és cert que la presencia de /-r/ en
el discurs de Valor és aclaparadora (poc mes d'un
80%) al costat de la seua abséncia (a penes d'un
20%), i que els casos minoritaris podrien haver-se
fet fonedissos en una entrevista geolingüística
sense discurs narratiu. Així mateix, hi ha la possibilitat, no gens menyspreable, que la llarga abséncia de Valor com a resident habitual de Castalia,
l'haguera fet conservar trets arcai'tzants del seu
parlar nadiu que els actuáis castelluts haurien
modificat. D'acord amb aquesta hipótesi, els trets
conserváis per Enric Valor serien ja en el seu
temps canvis en curs que ell, en faltar-li la normal
interrelació amb els veins de tota la vida, hauria
aturat en el temps, mentre que els altres castelluts
haurien continuat l'avanc d'aqüestes regles variables. En el cas que ens ocupa ara de la variabilitat
en la pronunciació de /-r/, potser avui dia ha
esdevingut sense la intervenció de Valor una regla
categórica a Castalia.

i . i

Enric Valor en l'acte d'investidura de doctor honoris causa

Siga com siga, tornem a examinar fragments
de la seua parla. Primer veiem que la variabilitat
de Valor abasta també els infinitius amb pronom
clític, puix que tenim exemples tant de supressió
de [-r], com és normal actualment a Castalia, com
d'articulado, com passa a la major part del cátala;
de supressió, n'acabem de veure un en la citació
anterior: "pero és també per doná-li les grades" i
ara podem fixar-nos en les combinacions de verb i
pronom ajudá-me, castellanitzá-se o ensenyá-me:
l'home diu: "Mol bé: en qué vol ajudá-me?"
"(Mir)a, dones escriure coses; vaig fer fins i tot versos, que no n'he fed en ma vida [A: 477] (...) la [classe] mitjana alta sí que... es veu que... estava ja... ja
comengava a castellanitza-se (...) en aquests tres
anys primers em va posar a ensenyá-me llatí vulgar, allí a garrotades [B: 520]

pro venen aquests fragments. Vegem-ho ara en
ensenyar-los, transformar-se i apitxar-se:
i tot alio, ciar, jo d(e)ia: els alacantins és ensenyarlos, perqué parlen bé... els enllacos fbnics... tots els
fan perfectes, i tod axb..., jo dic: "morirá el cátala
ací sense transformar-se en apitxat: "abans morirá
que apitxar-se" [B: 383-390]

Fora ja de la restricció pronominal, els infinitius sense /-r/ ocorren en un 18'5% de les ocasions, mentre en el 81'5% restant, sona la /-r/.
Vegem primer el cas minoritari amb exemples
deis verbs ajudá, estudia, dona, corregí, ensenyá,
ana, havé i parla:
per axb alio em va ajudá moltíssim, perqué vaig
estudia mol i mol a gust, que... vaig dona classe
fins i tot en l'Académia Cots, en Alacant [A: 497502] (...) després li ho vaig corregí i tot, i és quan em
vaig ensenyá jo a corregí proves, que enca(r)a estic
fent lo matex (...) una targeta axí on estaven tots els
senyals exos de corregí proves, i, ciar, que el gaste

Pero ja els casos de pronunciació dé [-r] en
aquest context arriben a ser mes freqüents, potser
per la influencia del model de cátala cuite que
s'imposava en el tipus d'entrevista formal d'on
>
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exactament igual, tota la vida igual (...) i me'n vaig
ana a la impremta mol... [B: 553-556] (...) és que
quan lo de Belluga es veu que va havé allí un bollit
de repoblació que no ho sabem, día on... [B: 164166] ... i jo els ho d(e)ia: "Pero, escolte, que li ensenyará voste al xiquet, pero si voste no sap parla en
castella!" [A: 290-292]

Pero elmés normal és que ambdues pronuncies compareguen en alternanca amb un predomini ciar deis infinitius amb erra final, com veurem
en el frament següent, on hi ha teñir, fer, influir,
anar i assassinar al costat de l'excepció posa:
perqué l'hivern és un gran productor de literatura
perqué en Castalia... hi ha dos estacions: l'hivern i
l'estació del ferrocarril... els hiverns exos que no
s'acaben mai, i a Castalia és duríssim, eh? Jo també
vaig teñir la... l'estació meteorológica de Castalia,
la vaig posa en un mas de la familia a 1070 metres
d'altitud, en un pía... alió era una especie de globus
d'estos captius, molt bé, molt bé, una... enamoradíssim... jo no sé com no em vaig fer meteoróleg;
m'agradava casi tant com la literatura, sí, sí: l'amor
a la naturale(s)a que aparex en totes les novel-Íes i
tot axó (...) les descripcions... jo cree que em va
influir molt l'ambient aquell; jo vaig anar a alguna

tertulia en Elda sense veu ni vot en casa d'un farmacéutic que en després van assassinar en temps
roig (...) Maximiliano, sí: no sé com (..) Garc'a
Soriano, em parex que era, sí: Maximiliano García
Soriano [B: 539-563]
: -

Aixb no obstant, l'esmentat predomini de l'articulació de la erra pot no ser tan ciar, com veurem ara
amb enviá i di, sense aquesta consonant final, al
costat de fer, llegir i anar, amb erra:
Precisamen hui... hui, perqué ja fa un any o axó li
vaig enviá la trilogía, va venir ací a vore'm, i hui li
he dit a l'editor meu, jo dic: "Envia-li les rondalles
que li les volen llegir, ais xiquets, que té dos
xiquets" [B: 660-664] (...) quan vam fer l'Agrupació
Regionalista, don Llorenc Carbonell mos va di que
els membres de l'Agrupació, la joventut nacionalista, que no tenien massa dinés, que podien anar allí
a la seua llibreria a llegir llibres en cátala i fins...
alguns amportá-se'ls a casa si es feen les coses bé;
va fe(r ?) una especie de biblioteca circulant; és (sic)
un home magnífic [B: 700-706]

També podem trobar-nos uns mateixos verbs
amb erra i sense, i en frases seguides. Fixem-nos
en aquesta variado, primer amb el verb morir:
Cree que és un poquetet mes jove: sis o set anys (...)
mes jove (...) no, el que va morir és el Rafel, que va
morí ais 70 anys (...) sí: molt jove, per a ser de la
familia (...) perqué el pare d'ell és el que ha mort de
96 anys, ma mare de 85 perqué va teñir unes hérnies, que jo en tinc també m'estan donant molt de
quefers com em d(e)ia mon pare: "S'hereta tot
excepte els dinés", tenia tota la rao del m n [B: 680690]
a c o n t i n u a d o , o b s e r v e m l'esmentada variabilitat
a m b el v e r b fer:
volia fer moltes coses: volia fe... un teatre per a fer
teatre cuite de categoría: tot s'ha quedat... ell no..
[A: 114-117]
i, t a m b é , a m b el v e r b estudiar:
Enric i tot aixó "Sí" jo dic ... efectivamen, mun pare
va estudiar a Barcelona i em d(e)ia Enric sempre;
ell va estudia junt amb Camb, a Barcelona, va estudia tres o quatre anys de filosofía allí, després se'n
va tornar. Axó ho fe(i)a la meua avia: enviava un
xic a Madrid... [A: 393-399]

Aquesta regla variable també inclou els noms; en
el fragment que seguirá tenim primer i major al
costat de carré:

axb?"... en Ibi, cap, Ibi, ni una erra (...) No, els llauradors de Castalia sí que pronunciaven la erra de la
terminació -or, i la del plural, els venia molt malament, que ací en Valencia diuen "els dinés" encara
ho diuen! i en el Canal Nou ja en diuen "els diners"
(...) fa ja 500 anys que no s'havia dit... [En els infinitius:] no esta ciar, o siga, en la parla rápida, i
sobretot si hi ha a(l)tres consonants i tot axb: "xe,
hem d'aná cab amun", axb és normal (...) normal a
Castalia (o) ho era!, eh... i... sí, sí: o siga, dins de forado no funciona massa la erra (...) "el carré Major"
per exemple, no hi ha ningú que diga "el carrer
Major" (...) el carré Elmig, o siga (...) s'elimina [B:
172-239]

sí: mos pares sempre volien estar en Alacan i ja
s'havien comprat primer un pis en el carré Sant
Vicen; després vam anar a un xalet que havia en la
costera aquella que pujava cab a... de la plaga de
bous cab amunt, a l'esquerra... que pujava cab a
San Vicen (...) vivia també, en un xalet, pero ja en
carrés, la germana major de ma mare vivia de
molts anys: es va casa, el marit estava empleat en
Hisenda [A: 206-219]

Finalment, heus ací les reflexions del mateix Valor
sobre el tema:

En conclusió, i si acceptem, d'acord amb Colomina, que Tactual parlar de Castalia té com a regla
categórica la pronunciació de les erres, es configura la hipótesi que el vernacle rebut per Enric
Valor, en el sentit que li aplica el lingüista de la
variabilitat William Labov (1972) de l'estadi de
l'adquisició lingüística assolit durant la preadolescéncia, palesaria una varietat castelluda del
passat mes próxima en aquest sentit a la del Vinalopó Mitja, que elidix actualment la /-r/ en gairebé tots els casos, i, per aixb mateix, també mes
semblant a la del cátala no valencia. Acceptada
igualment la hipótesi que el valencia va reintroduir la pronunciació de les /-r/ a partir d'un
determinat moment, d'acord amb el mateix Coló-

a Castalia la d(e)ien en els singulars pero no en els
plurals, per exemple: "un ametler" i... "dos ametlés" (...) jo no cree que Castalia pronuncies la erra
perqué... modernament, potser que... per la
influencia de l'escola castellana, dic jo, pero és mol
difícil que ho canvien axb... perqué Ibi no en diu
cap (...) no, ni en els terminat en -or, que a Barcelona sí que es mantenen (...) i... favor... "Faca el favo".
Recordé un amic meu, Vidal, que era un bon
humoriste ell, que anava a bailar allá, i una xica...:
"Ei, faga el favo" ballant i ell era llaurador d'allí de
Castalia: "Favódiu ell no n'ha sembrat enguany"
(...) el Pere Vidal era mol...! Jo dic "Li has dit
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mina (1985: 136-137), els actuáis castelluts tendirien a anivellar-se en aquest aspecte a la resta del
valencia i, potser per a aconseguir-ho amb major
eficacia, estigmatitzarien els parlants de la mateixa comarca que encara eliminen les /-r/, com és
el cas d'Ibi, bé amb exemples com el que ens
reporta Valor de l'amic del seu poblé o bé amb
aquests versets populars recollits per Sanchis
Guarner (1963: 148):

catalana que li passará que fa quinze dies que no
ve?" Creien que érem tots catalans! No parlar com
ací, una cosa tan exacta, tan concentrada i tot axb, i
en la fonética nostra en realitat, la del cátala occidental, simplement, perqué en Barcelona també em
passava: "Vosté és de Lleida, veritat?" [B: 130-152]

Semblantment, Valor també conserva, en el seu
registre col-loquial, el fonema labiodental sonor
/ v / , eliminat de la majoria deis territoris catalanoparlants. Ja hem tingut ocasió d'apreciar-ho en
moltes seqüéncies deis fragments vistos fins ací,
com per exemple "quan jo vaig vení ací " o "una
volta va esta quinze dies malalta", del darrer tros
seleccionat. Així mateix, cal destacar la pronunciació de la sibilant sonora de moltes paraules, en
qué sovint s'oblida, per interferencia del castella,
com en el mot exacta, també del darrer bocí citat.
Finalment, i en el mateix sentit, Enric Valor conserva el tret morfonolbgic deis plurals sense l'afegit d'una [-o-]. Vegem-ho en el plural que fa a continuado del mot disgust:

En Ibi, el senyoret,
en el carré majó ,
es tira un pet i fa pudó.
Entre els trets no comentáis en el llibre de
Colomina, perqué superen l'abast d'una monografía dialectal, cal esmentar els següents, que
entronquen amb la fonética tradicional del cátala.
La pronunciació de les eles amb ressonáncia velar
és una peculiaritat que cada vegada es perd mes
entre els joves catalanoparlants de tots els dialectes. El resultat és l'anomenada extralingüísticament ela bleda, que Valor, fidel a la genuihitat del
parlar heretat deis seus pares, no articula mai.
Encara que 1'ideal fóra sentir-Ios, vegem aquests
exemples de l'ús de la ela genui'na a partir d'una
anécdota sobre el coneixement que hom té des de
Valencia ciutat de la resta del País:

Axb (...) axb ens passa a tots, escolte (...) Jo agafe
uns disgus(t)s! Pero no hi ha mes remei, axb... ja
estic acostumat, és precís que les coses... inclús en
la Trilogia hi ha errades, molt poquetes, pero n'hi
ha, n'hi ha, i axb no pot se... [A: 471-474]

En definitiva, ens trobem davant un bon model de
parla valenciana que avui en dia ja s'ha fet molt
rar de sentir al País Valencia. Els mestres, i els
educadors en general, teñen una greu responsabilitat de cara a la recuperació entre els mes jóvens
d'uns patrons fonétics fidels a la seua font originaria, tal com ens ha mostrat el senyor Valor
amb el seu exemple.

Valencia ha canviat una miqueta, ara conex... ja
conex fins i tot a on és Castalia, per a on para!, que
quan jo vaig vení ací, Castalia... Ma mare, que passava tempora(d)es ací amb mi i anava a comprar al
Pont de l'Estació, al Mercat exe de Jerusalén, que li
diuen, sap?, una volta va está quinze dies malalta
d'un refredat i tod axb, i quan va tornar, les dones
que la servien i tot axb d(e)ien: "Ai, esta senyora
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del comptador, que marca entre 0 i 7 2 0 a cada cara).
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Un model efecfiu per a esbrinar aqüestes actituds podría
ser el proposat per Preston (1989) sobre percepció dialectal.

5
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occitá".
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procés historie que s'ha arrelat en la llengua viva
deis parlants muntanyesos d'aquestes contrades i
que té el seu paral-lelisme en els parlants d'altres
espais muntanyenes del nostre país. El mateix
Enric Valor ha manifestat aquesta opinió en explicar la idiosincrasia d'unes terres i d'una gent que
coneix pregonament:

a recerca de rondalles que
Enric Valor va dur a terme a
^ es t e r r e s del voltant de l'Aitana i de la Mariola i el treball de reescriptura que
sobre l'esquema argumentad de les quals va realitzar
el nostre autor son d'un
valor folklbric, literari i lingüístic inestimable. La
tasca que Enric Valor va escometre només podia
realitzar-la amb éxit una persona que, com ell,
tigués una sensibilitat extraordinaria per recuperar la memoria narrativa de la col-lectivitat, que
conegués a fons el cátala col-loquial meridional en
que aquesta col-lectivitat s'expressa i que posseís
alhora una gran capacitat de fabulació literaria i
un coneixement profund del genere rondallístic.

í
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Som sblids, ferms, hem heretat l'esperit de la vella
Catalunya; la gent deis voltants de la Mariola tenim
el mateix temperament que la gent del Pirineu.
(VALOR, 1987,

Deis aspectes literaris i pedagbgics de la producció rondallística de Valor, ja se n'han fet estudis 2 que analitzen la seva importancia i justifiquen el fet que diverses generacions de
valencians hágem tingut com a lectures entranyables El jugador de Petrer, Les velletes de la Penya
Roja, El gegant del Romaní, El reí Astoret, El dimoni
fumador, Esclafamuntanyes, Elferrer de Belgida, L'albor Aer Ae Cocentaina...
La meva petita contribució a tan meritoria
obra consisteix a estudiar, dins el llenguatge valona, les unitats fraseolbgiques intertextualitzades,
tot assajant d'explicar aqüestes expressions que, a
mes de donar vivesa i color al maneig de la llengua col-loquial, funcionen com a peces de cohesió
sintáctica, léxica o pragmática, com a resum argumental o motiu d'una rondalla, com a citació amb
intenció argumentativa; com a exemple amb valor
analbgic i, sobretot, com a marques culturáis d'un
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És així com, a través de les expressions fixades, incrustades en la parla, podem resseguir
experiéncies, creences, costums, episodis histories, maneres d'actuar i d'entendre el món que
s'han configurat com a manifestacions de la nostra expressivitat i son alhora marques d'identificació de grup.
Les rondalles son un genere narratiu de transmissió oral i llur fixació escrita, si vol reeixir amb
éxit, ha d'assolir una polifonía textual amb una
gamma de matisos expressius i col-loquials que
abracen des d'unitats fixades (locucions, frases
fetes, proverbis...), fins a expressions lingüístiques
o léxic arcaítzants, dialectalismes, onomatopeies,
exclamacions, renecs...; aixb, al costat de formules
prbpies d'aquest relat i, en ocasions, d'un estil
mes elaborat i solemne, com correspon a la diversitat de personatges que poblen aquest univers de
ficció, bastit amb unes coordenades espaciotemporal que el sitúen en un temps pretérit: "Acb que
us contaré diu que va passar moltíssims anys (en
aquells antics i penosos temps)"; "Quan encara
parlaven els animáis, les plantes i les aigües, és a
dir, en la mes remota antiguitat"; —diu el nostre

narrador— i en un espai també mantés vegades
desconegut, irreal, fantástic. Pero, peí que fa a
aquest segon aspecte, Valor no ha seguit el criteri
general i ha situat, la majoria de vegades, els seus
relats en pobles, muntanyes i llocs de la nostra
térra ben coneguts i reals: "un llogaret molt bonic,
estés enmig d'un pía dilatat i verd de la Ribera del
Xúquer", "una caseta habitada en la mateixa carena de la Penya Roja"; "A Morvedre"; "Entre les
serrres d'Aitana, Serrella, Benicadell i Mariola".
Aqüestes consideracions generáis sobre el discurs propi del genere, amb la característica afegida de la localització geográfica, fan que les rondalies d'Enric Valor3 esdeviguen un material
riquíssim per a 1'analista i per ais estudiosos del
llenguatge, en general.

Peces de cohesió gramatical i textual.
Per no perdre el fil
A primer cop d'ull, una dificultat que es presenta a l'estudiós de la fraseologia és la taxonómica, per tal com la diversitat de construccions i funcions fan de mal classificar. Tot i aixb, atenent el
punt de vista semánticofuncional, hom ha assajat
d'assimilar les unitats fraseolbgiques a la d'altres
categories lingüístiques, a partir del criteri de
reduir-les a un mot equivalent, una frase o un text.
Aquesta classificació, tot i el risc de la simplificado,
ens facilitará l'análisi fraseológica que presentem.
Així, podem parlar de locucions prepositives,
conjuntives i elatives, que es consideren, des del
punt de vista semánticofuncional, elements de
cohesió gramatical, especialitzats a funcionar en
el discurs com a "instruments gramaticals, que no
teñen significació léxica ni categorial" (ZULOAGA, 1980, 145). Es tracta de locucions el valor
semántic de les quals no es correspon amb l'experiéncia extralingüística, ja que el seu paper consisteix a establir relacions entre altres unitats lingüístiques, amb un cert grau d'especialització.
Les prepositives s'ocupen de transferir substantius o sintagmes nomináis en adverbials; les conjuntives, d'unir estructures oracionals; les elatives, de ponderar o elativitzar verbs, substantius
adjectius o adverbis.
Els conceptes que acabem d'exposar, pero,
s'han de matisar i completar des de l'análisi del

discurs on la significació i la funció que assoleixen
aqüestes unitats fraseológiques les eleven a la
categoría de marcadors discursius (SCHIFFRIN,
1987), noció que al-ludeix ais senyals detectáis en
el text, gairebé sempre explicitant la connexió
entre algunes parts del seu contingut, i que remeten al procés d'elaboració cohesiva del text. «Els
marcadors, dones, senyalitzen una determinada
organització del text que el lector haurá d'actualitzar per interpretar coherentment el conjunt; pero,
a mes, indiquen una relació modalitzadora de 1'autor amb els continguts tractats i una relació interpersonal.» (MAINGUENEAU & SALVADOR 1995,
185), i també una adequació al registre. Els exemples es multipliquen en les rondalles valorianes,
pero nosaltres, per raons d'espai, intui'm que ens
quedarem amb la mel en la boca, a causa de l'obligació de seleccionar-ne solament uns pocs.
Pauet d'allí del llindar, a tocar de sant Pere, ho veia
tot molt be, i s'esborronava de tanta meravella.
(El llenyater de Fortaleny, I, 34)
Al capdadins de la cova, en un racó amagat, hi havia
una filera de gerres, i, en una de les del mig, me'l claven de peus.
(L'envejbs d'Alcalá, III, 60)

li comprava mai col per a diñar ni per a sopar, i alio
era penós per a Paulus, que en tenia un deler.
{El llenyater de Fortaleny, I, 8)

Respecte a les indicadores de temps, vegem la
locució a tot acó, que cal considerar com un marcador discursiu que sovint reprén una idea, un
detall o un aspecte que havia quedat en suspens.
És habitual en l'ús conversacional, i Valor se'n
serveix en moltes ocasions, per reprendre el torn
del narrador. En l'exemple que segueix, el marcador discursiu connecta amb l'inici de la situació
descrita, que s'interromp per a donar pas a un
llarg dialeg entre dos personatges.
un home devia ser, la cara del qual no quedava ben
visible, que se li acostava amb una petita torxa encesa a la má.
A tot acó, l'home del sol no havia deixat la torxa. Eren
en una placeta de pins, vora el ribas d'un barranc,
del fons del qual pujava un dolc murmuri d'aigua
que s'esmunyia en la fosca.
{El castell del sol, II, 14)

Un altre marcador discursiu temporal que
sovinteja és tot seguit, en aquest cas, indicant una
successió rápida d'accions.
Les dues cues, les plantes, a tall d'esqueixos, enmig
de l'hort de llimeres.
{La mare deis peixos, I, 64)

Observem que les locucions prepositives que
hi han estat destacades, allunyades de l'estándard,
a mes de la cohesió gramatical adés anunciada,
confereixen al discurs narratiu un estil coHoquial,
cohesionat per uns nexes específics que ens sitúen
en el context temporal i espacial adequat. Si provem de canviar-les per a prop de, alfons de i a manera de, el resultat lbgicament se'n resserit.'
Quant a les locucions que fan la fundó de connectar dos segments lingüístics (sintagmes, oracions, parágrafs), predominen les que marquen la
successió temporal, com correspon al discurs
narratiu, pero també les que introdueixen altres
relacions significatives. Vegem-ho en 1' exemple
següent, on la locució afarga de, actúa com un connector argumentatiu, i incrementa la relació causa
efecte, que justifica la mania de l'estalvi de la
dona del llenyater:
I va esdevenir-se que la dona del llenyater, aforqa de
passar estretors, contragué la mania de l'estalvi, i no

Tot seguit, passes! Els arquers! Presó o mort! Caries
instintivament, amb gest guerrer, ja dret, tira ma...,
de que?
{Els guants de lafelicitat, II, 76)

Finalment, en comentaré una altra, que traspua un tret dialectal característic del cátala meridional: la lexicalització de la forma de gerundi en
lloc de la de participi en acabat. La connexió es fa
ací per indicar l'ordre temporal.
En acabant de sopar, de sobretaula, mentre que els
criats reguinyosos i sense dir mot, els servien un
aroma tic cafe de la mateixa Arabia,...!
{El castell del sol, II, 30)

Les locucions elatives, que teñen valor de
superlatiu absolut, amb una finalitat intensificadora deis mots, que podríem reduir, en un intent
de cercar un equivalent simplificador, a molt,
moltíssim, teñen una funció textual distinta de les
que acabem d'analitzar. Aquests tipus de locucions formen un grup molt interessant i actúen
com a marques de modalització, que indiquen
l'actitud del parlant enfront del que diu, pensa,

Enric Valor amb Carme Alborch

creu, sent, veu o fa. Mostren aspectes apreciatius
i afectius de l'emissor, sempre amb un sentit
intensificador:
— Acó s'ha acabat, xiquets —que va comencar Bartomeu amb una veu solemne—, estem blaus de fam i
morats defred.
(Esclafamuntanyes, V, 8)
El que hem de procurar és saber la historia i la vida
del gegant, per veure d'alliberar-nos-en —va proposar el xic, que era mes deseixit que un soterrar de capa
i creu,
{El gegant del Romaní, III, 29)
A migjorn, van diñar tots quatre a taula, com cada
dia, i amb una gana que les barres no trobaven descans.
(Elferrer de Belgida, III, 112)

És ben interessant com s'hi intensifica l'apreciació que alguns emissors fan de les necessitats
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fisiolbgiques gana ifred: blaus de fam i morats defred
o que un xic és mes deseixit que un soterrar de capa
i creu, o sia, molt llest. Finalment, veiem que els
personatges menjaven de manera que que les
barres no trobaven descans, aixb és, molt.
Aqüestes locucions son forca abundants en el
corpus valoría, cosa ben natural perqué la intensificació és propia del llenguatge expressiu popular
i col-loquial. La seva funció significativa tendendeix a fer molt bo o molt dolent un esdeveniment,
una persona o una cosa. A mes, teñen la virtut de
construir-se sobre estructures lingüístiques molt
variades, tot i que una de les mes representatives
seria la formada per l'estructura comparativa mes
x que y. Així, trobem altres locucions usades per
Valor amb aquesta mateixa estructura: mes alegre
que un gos amb un os, mes cremat que una soca d'esbarzer, mes frese que una cama-roja, mes mustis que
quatre lletugues pansides, mes marejat que un allioli,
etc.

sintagma complementen el verb, mentre que el
tercer és subjecte. Des de la perspectiva semántica, podem dir que es tracta d'una anáfora léxica
que funciona amb una relativa sinonimia, és a dir,
la locució és l'hiperónim que inclou els altres dos
significáis. Ara bé, des del punt de vista de renunciado, el narrador, alhora que modalitza el
seu punt de vista sobre l'apreciació de la nevada,
en fa una explicació, amb la finalitat didáctica d'ajudar a interpretar el significat metafóric de la
locució. Notem la diferencia de l'enunciat expressat per l'enunciador popular mitjancant la unitat
fraseológica, on no cal altra indicació que pertányer a la comunitat cultural de referencia.
A continuado, tractarem dos exemples mes de
funcionament de locucions nomináis modalitzadores: un, l'apreciació que fa la bruixa sobre la
innocencia, la beneiteria, del rei Astoret, i l'altre,
la que fa el narrador sobre el mateix personatge.
"No sóc igual", pensava, "pero el rei Astoret és un
albercoc de pinyol dins, i s'ho colara tot gol avall, i jo
em casaré amb ell, i en lloc de vida de bruixa faré
vida de reina".
(El rei Astoret, IV, 37)

Peces de cohesió léxica.
Tot no és bufar i fer ampolles

Passaren dies i dies. El rei, igual del tot que el primer
dia de casat; fet un boa de suro.
(El rei Astoret, IV, 41)

Si reprenem ara la classificació semánticofuncional del nostre plantejament inicial, retrobem un
segon grup que Zuloaga (1980,149) denomina unitats lexiques, per tal com poden ser equivalents a
una unitat léxica simple i poden complir la seva
mateixa funció. En tenim quatre grups, que corresponen a les quatre categories lexiques básiques:
substantives, adjectives, adverbials i verbals.

Obsevem com, en els dos contextos, una locució i l'altra apareixen com a sinónimes i ajuden a
una caracterització objectiva del personatge, per
la coincidencia d'apreciació.
En el cas següent, la locució cap de caps, que
podríem parafrasejar per la llatina summum o per
capeta boleta, usual també per aqüestes contrades,
fa de predicat nominal, alhora que s'entrelluca
l'apreciació intensificadora del narrador, que ve
justificada pels arguments que introdueix a continuado.

Les nomináis funcionen com a veritables
peces lexiques equivalents a un nom. Observem,
pero, la diversitat de funcions sintáctiques i textuals, i els matisos semántics i estilístics afavorits
per la unitat fraseológica:
i allá passat Nadal va fer una gran nevada
Ja tenim la pasterada per dies i olles — deia la gent,
puix en el temps cru i de dies escassos, la neu dura
molt en aquelles obagues.
(Els guants de lafelicitat, II, 94)

Aquell estiu va ser cap de caps. La casa anava a orri;
plors de Beatriu, falbries de la madrastra, desorientado creixent de Margal... i satisfacció de la verinoseta Elvira.
(La mestra i el manya, IV, 113)

La locució és coreferencial amb el sintagma
nominal anterior: "una gran nevada", i amb el
posterior: "la neu dura molt" . Des del punt de
vista de la funció sintáctica, el primer i el segon

En aquest darrer exemple, la locució nominal
en aposició adquireix un significat gairebé sinonímic al del sintagma precedent, i podríem conside-
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rar-la una nominalització de la locució verbal calfar-se el cap.
I una volta et ve un mal pensament, un calfament de
cap i els pegues un colp, i si no tens manxetes, veges
que fem!
(Peret, VII, 58)

El grup de les locucions adjectivals —o adnominals, com les anomena Zuloaga (1980,155), tot
seguint Lyons— és també molt nombrós, amb
aportacions ara origináis: en vis de negre ('congestiónate, caneletes acabant ('exhaust'), de repica'm el
colze ('extraordinari') o d'origen localitzat: de cap
de peca! ('el millor de la seva especie'), que segons
explica E. Valor, és molt usual a Alcoi a partir de
la producció del filat i, en sentit extricte, fa
referencia a la part del final de la peca de teixit, on
la tela és doble i molt grossa.
... Pero ara dinarem.
— Ben pensat —explica la fadrína—, que estic caneletes acabant.
{El rei Astoret, IV, 25)
— Tens molt de camí per davant i et cal fer-lo a jornades —argüía. Ara bé; ací hi ha un perill. lo tinc un
fill només, pero és de cap de pega! El Vent de Ponent!
(El rei Astoret, V, 25)
El rei corría damunt del seu cavall, i la seva cara
estava en vis de negre tant li tardava trobar-se al palau
i poder castigar aquell traidor del xiquet que va naixer de peus.
(El xiquet que va naixer de peus, III, 90)
Tanmateix, l'arribada d'un príncep que torna d'una
perillosa empresa no és qualsevol cosa, i el rebombori que es va congriar en el palau i a tota la cort, fou
de repica'm el colze.
(L'amor de les tres taronges, VI, 30)

Observem com es fa palesa la fundó modalitzadora propia deis adjectius avaluatius, ja explicada en altres exemples, amb les connotacions
estilístiques, col-loquials i locáis prbpies de la fraseologia.
Les locucions verbals son molt abundants
també en boca deis personatges de rondalla i del
mateix narrador. N'he triat uns pocs exemples, pero
la relació seria inacabable i no voldria que el lector
es trobés ja caneletes acabant. Per aixb, em limitaré
ara a destacar-ne només algún tret i veure com

aqüestes locucions verbals sempre teñen un deis
seus components que funciona com a portador de
les categories verbals de temps, persona, nombre i
mode, i que pot variar en ser utilitzat en el discurs.
— Ací hi ha gat empiulat! —digué en un crit.
S'acostaren els altres dos, i de dues estirades llevaren els cabassos que tapaven el pobre albarder.
(L'albarder de Cocentaina, V, 146)
"Quant de temps em fan perdre! I Silvana, fent
clauets de diner, que solen dir, vora la font", pensava
desolat el jove.
(L'amor de les tres taronges, VI, 30)
Eli, és el que es deia: "Tinc ja mes de trenta anys i
se'mfa la pasta agrá".
(L'albarder de Cocentaina, V, 131)
Com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha
hagut en el món, a la Uarga perdia les orelles.
(El jugador de Petrer, VI, 73)
Pero acó li costava agafar uns caps de corda molt
grans, perqué la pobra no en pegava cap en tener.
(Joan-Antoni i els torpalls, VI, 93)
Maten qui volen, roben qui troben i no deixen estaca
en paret...
(Don Joan de la Panarra, VIII, 29)

Enríe Valor amb l'alcaldessa de Pedreguer

Somiar no és mes que somiar, i tots podem parlar
foradat un dia o altre.
(Contendida, Secundina i Acabilda, VIII, 135)

De la mateixa manera que les anteriors, les
locucions adverbials, que funcionen com a equivalents a un adverbi, son nombrosíssimes. Els
esquemes estructuráis que presenten aqüestes
locucions també son diversos, tot i que els podriera considerar bastant prototípics [x i y]: sa i estalvi, ara i ades, ciar i net, lleig i net (i sense embuto).

N'hi ha d'altres que presenten algunes característiques que els aparten de la norma estándard,
com ara, a crits cridant. El seu significat textual és,
com en el cas de les adjectives, deixar marques
modalitzadores de la subjectivitat de l'enunciador, incidint sobre el nucli verbal.
El sol ardent de la primavera el banyava ara i ades, i
l'aromava el perfum que exhalaven les branques florides.
(L'amor de les tres taronges, VI, 8)

La sortida d'una altra meravellosa dona jove a qui
pogués servir, sense entrebanes ni botiges ni barráis.
(L'amor de les tres taronges, VI, 27)
Es vestí i esmorzá en un bell en sec, i se'n va eixir a
pegar un born.
(Joan-Antoni i els torpalls, VI, 115)
L'home roig s'alcá com una exhalació, i ana a trencacoll al bancal de la carrasca.
(Home roig, god pelut i pedra rodona, VII, 23)
El xicot venia ja amb el muí carregat de llenya i soltant Taire un escándol de cancons, a crits cridant.
(Home roig, god pelut i pedra rodona, Vil, 25)
Carmeta havia obert la porta en eixos moments i el
va veure venir a bot de sacre.
(Peret, VII, 54)
Tots dos amics se n'anaren, després d'esgotar la deliciosa beguda, amb l'animeta en unfil com qui diu, de
la impressió tan agradosament torta que els havia
causat la inefable bellesa de l'hostalera.

Davalía a pleret fins a l'enorme planúria, i hi ho féu
per barranes solitaris.
{L'amor de les tres taronges, VI, 17)

(L'albarder de Cocentaina, V, 130)
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Textos codificats. Ajuda't i t'ajudaré

Hi havia una volta...
(Les velletes de la Penya Roja, L'amor de les tres taronges)

Així mateix, trobem altres unitats fraseolbgiques que son el producte lingüístic d'un acte de
parla, veritables enunciáis que es presenten amb
estructura de frases jetes. Son marcadors discursius, que teñen la missió de connectar dues
seqüencies consecutives, formules habituáis en el
genere rondallístic, que signifiquen que l'acció es
precipita o es realitza sense reflexió, com en els
casos següents:

Fa moltíssims (molts) anys...
(La mare deis peixos, La mestra i el manya,
Home roig, gos pelut i pedra redona, Les animetes)
En aquells temps antics...
(El castell del sol, El jugador de Petrer)
Hi hagué fa molts segles..
(Els guants de lafelicitat)

I, pensat ifet, ell va i me l'escomet amb paraules polides i li ho demana, i ella, tota simpaticona, va i li
contesta.
(L'albarder de Cocentaina, V, 130)

Hi havia fa molts anys.
(El xiquet que va naixer de peus)
Acb (aixb) va anar i era...

Dit ifet: va el primer dia, i res; va el segon, i tampoc,
com tampoc en el tercer; pero el darrer dia, se la
troba a la vora mateixa del dolcainer.
(L'albarder de Cocentaina, V, 131)

(Elferrer de Belgida, Abella, ]oan-Antoni i els torpalls,
La rabosa i el corb, Historia d'un mig pollastre,
La crida de la rabosa, Comencilda, Secundina i Acabilda)
Acb que us contaré diu que va passar fa moltíssims

Altres vegades, com en els enunciáis que
segueixen, serveixen per a resumir o cloure una
situado o esdeveniment:

anys (en aquells antics i penosos temps)...
(Els tres plets de pasqua granada, El darrer consell)
Quan encara parlaven els animáis, les plantes i les
aigües, és a dir, en la mes remota antiguitat...

— Abans mort! digué fermanet el jove.
— (,..)El temps tot ho madura! Esperarem!
(El príncep desmemoriat, VI, 47)

(Joan-Ratot)

Quant a la cloenda de la rondalla, el nostre
narrador segueix esquemes mes o menys classics,
de vegades atenent la moralitat del conté i amb
una codificació bastant lliure i variada:

— (...) Pagar i callan en quin poblé s'ha vist?
(Don Joan de la Panarra, VIII, 14)

O com a formules de comencament de rondalla, les quals adquireixen una gran importancia
per tal com configuren les marques temporals
introductbries, que ens transporten a un temps
preterit, alhora que acompleixen una funció
comunicativa ritual, mágica, car a partir de la
seva enunciació, tot sera possible en el món de ficció on ens introdueixen. I també les formules d'acabament, en el cas que s'hi donen, que teñen la
missió inversa: adverteixen l'oídor que la ficció és
acabada i hom retorna a la realitat.

I es casaren, i foren felicos amb els filis que tingueren, fins que Déu els va anar cridant un per un i a la
seua hora.
(El patge saguntí)
I foren tots felicos i visqueren els anys que els tenia
destinat el Nostre Senyor.
(El gegant del romani)
I visqueren en pau i es feren molt vellets, com un
exemple viu de la divinal justicia, que dona sempre

Valor fa ús d'una rica gamma de formules
rondallístiques introductbries; n'he trobat catorze
codificacions diferents, les mes conegudes de les
quals son:

a cadascú alio a qué s'ha fet mereixedor.
(L'envejbs d'Alcalá)
I el rei malvat es queda per sempre, és a dir, per tota

Aixb diuen que va ser i era...

la seua eixorca vida, de barquer de l'infern.

(El llenyater defortaleny, I quixalets tambe!)

(El xiquet que va naixer de peus)
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és el cas del lector model a qui s'adreca el nostre
rondallaire. Per aixb, el que trobem son fináis que
clouen feliement el desenllac de l'acció, com pertany al genere. Cal obsevar que a les nostres rondalles se valora el fet de viure molts anys en santa
pau i quietud i, en alguns casos, es reflecteixen trets
de creences religioses.
Amb categoria de textos, hi trobem inserits
proverbis o refranys,4 que son unitats fraseolbgiques que teñen autonomia significativa completa,
tot i que la seva funció lingüística es realitza en
ser intertextualitzats en situacions discursives
diverses, on funcionen con a veritables actes de
parla, amb una intenció comunicativa de consell,
d'imprecació, de constatació, d'exemples, etc., i
on es posen en joc les seves múltiples possibilitats
significatives, grácies, en part, al seu valor metáforic.5 Així, Valor interextualitza proverbis, tot i
que no amb tanta profusió com en el cas de les
altres unitats fraseolbgiques.
En la rondalla El llenyater de Fortaleny, escolten! els pensaments de Paulus, que es veu destorbat, per tercera vegada, per dos forasters misteriosos —el narrador i els oídors / lectors saben que
son Jesucrist i sant Pere— quan ell está a punt de
menjar-se la caldereta de col bullida, per la qual es
deleix, i l'únic pensament que té és d'encaminarlos-en ben lluny:

Tot i aixb, Enric Valor no ha fet servir altres
formules tradicionals de cloenda, aquelles que
teñen la funció ritual d'advertir que s'ha acabat el
món de ficció en qué hem estat immersos i que
també son vives en aqüestes comarques, com per
exemple:

— Dones adéu siau! —els acomiadá calorosament
Paulus. "Hala, bon vent i barca nova, forasters de la
tavella!", renegava de pensament la seva animeta
rancorosa.
{El llenyater de Fortaleny, 1,16)

Conté contat per la xumenera se n'ha anat i qui no s'alce
s'ha cagat.
Conté contat ja s'ha acabat i qui no s'alce s'ha cagat.
Conté contat ja s'ha acabat i, si no es mentida, sera veritat.
Conté contat, el gat se l'ha menjat.

Amb el recurs del proverbi, de la utilització
d'un acte de parla que té com a emissor la veu de
la saviesa col-lectiva,6 amb la qual Paulus s'hi
identifica, aquest pretén d'autojustificar la seua
actuació, que en els fons li produeix un fort malestar, perqué ha violat les regles de l'hospitalitat que
el nostre poblé té molt arrelades: compartir amb
els presents el propi ápat. Observem com el proverbi va seguit de la referencia ais forasters,
modalitzada despectivament, també amb una
expressió coMoquial: a qui s'aplica metafbricament ('aneu-vos-en ben lluny') i ('jo a menjar-me
la meua deliciosa col').

les quals formules jo, que encara he tingut la sort
d'escoltar rondalles a la vora del foc, les recordé
amb fruíció, perqué feien riure els infants i ens
ajudaven, en cas que el conté fos emocional, a
desdramatitzar l'acció i a alear-nos a corre-cuita
seguint la juguesca de la instrucció de les dues
primeres formules suara citades, que eren les mes
corrents.
L'explicació d'aquesta abséncia, que no ha
estat per oblit del nostre narrador, podríem trobar-la en un fet d'adequació pragmática, ja que,
en general, aqüestes formules son utilitzades
quan el narrador oral s'adreca a un públie infantil
i no tant quan el públie és adult o heterogeni, com

En La mare deis peixos, quan Joan Baptiste descobreix que l'espasa que té a casa, igual que la que
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porta el seu germá bessó Jaume, es rovella, es
posa en camí per salvar-lo del perill en qué es
troba, segons que assenyala l'espasa, i el narrador
utilitza una expressió sentenciosa, equivalent al
proverbi classic/esíma lente?
Eli d'engá de descobrir el rovell de l'espasa, estava
ben desficiós i preocupat; pero trobava que, com mes
pressa hi ha, amb mes melsa s'han defer les coses.
(La mare deis peixos, I, 84)

La intenció comunicativa del narrador amb la
proferéncia d'aquest proverbi, atribuir a la manera de pensar i d'actuar del protagonista, és presentadlo com una persona assenyada, amb capacitat per a dur a terme la difícil tasca que té
encomanada.
El ferrer de Bélgida també utilitza un proverbi pragmaticament reeixit quan li dona les grades
a sant Pere per haver-li retornat els dos xiquets de
les portes de la mort:
Xe! Que contení estic... amb tu i amb el Nostre Senyor; puix, si Déu no vol, els sants no poden. Us haveu
portat com a homes de veritat! Així que us convide
a diñar el diumenge vinent.
(El ferrer de Belgida, III, 112)

Cal observar que, en aquest cas, el proverbi 8
respon al seu significat literal, que es basa en la
creenca assumida de la jerarquia absoluta del
poder de Déu. En la relació entre el ferrer i sant
Pere, també crida l'atenció la familiaritat del tracte, familiaritat que el narrador ja ha cuitat de justificar unes línies mes amunt, després d'una primera conversa entre ambdós: "Eli, és ciar, me'l
tractava com a un confrare, sempre per alio de les
claus".
En la mateixa rondalla, i referint-se al carácter
del ferrer, quan ja és mort, el narrador ens explica:
I seguía essent el mateix agosarat i campal homenot
que havia estat sempre, amb el seu punt de persona
atavanada. Els genis i les muntanyes no muden, que
diu el refrany.
(El ferrer de Belgida, III, 126)

Aquesta és una de les poques vegades que
Valor utilitza una marca d'inserció de proverbi: . I
ho fa situant-la després d'haver-lo intertextualitzat, com remarcant el seu valor assertiu, en recori

dar que és un refrany, és a dir, que pertany a la
saviesa del poblé.
En la rondalla El rei Astoret hi ha un astrbleg,
Jeremies, home famós i modest, que escruta el
passat i el futur amb la seva ciencia oculta, que
viu a la muntanya, en una cova i que, en ser visitat peí rei Astoret i el seus acompanyants, després
d'acomodar-los vora la llar, i quan ja están preparáis per a iniciar la conversa, en sentir un tro rude
i poderos que retrunyí llargament a les abruptes
muntanyes de la rodalia, exclama:
— Trons a l'hivern, fred i neu a la muntanya!
(El rei Astoret, IV, 16)

La proferéncia d'aquest refrany és ben versemblant en una situació comunicativa com la
que es descriu. Aquest proverbi és deis que pertanyen a coneixements experiencials i teñen una
funció predictiva. En aquest cas, a mes de servir
de preparació a la conversa, ajuda a recrear la
situació ambiental en qué es troben els nostres
personatges.
En aquest mateix relat, veiem com Valor intertextualitza hábilment un refrany que passa a formar part del primer terme d'una comparanca. En
aquest cas, quan se'ns narren les accions de l'arriscada i gentil Margarida que ha de tornar al castell del rei Astoret:

Li calia fer-se un pía per tornar al castell d'Astoret,
per la boca cada vegada que parla i el narrador
cosa que no considerava difícil, perqué igual que tots
ens explica la situado, tot fent ús d'un proverbi:
els camins menen a Roma, era segur que totes les senderoles del bosc acabarien per dur-la al castell.
Elvireta, entretant, parlava tan poc com podia, peí
fum i per les pedrés; pero les páranles s'enreden com
També en aquesta context, el refrany serveix al
les cireres, i se'n diuen mes que es pensa fins quan
narrador per a atribuir-li seny i saviesa a l'heroíquasi no parlem.
na, que es deixa guiar per aquest sentit comú de
{La mestra i el manya, IV, 128)
la saviesa popular.
En la rondalla Abella, Jaumet, u n botiguer de
En La mestra i el manya, Elvireta és castigada
Banyeres, fa u n viatge a Valencia, l'horta de la
peí senyor del Benicadell a treure fum i pedrés
qual és el marc on es desenvolupa la historia.
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Valor intertextualitza una dita tópica, posada en
boca d'en Jaumet i, a continuado, pren el narrador
la paraula, per tal de glossar-la i explicar-la, afeginthi també el qualificatiu de "vell refrany de les muntanyes", alhora que fa un panegíric de la capital.
— A Valencia, qui no va no ho pensa! —repetía Jaumet
el vell refrany de les muntanyes, i el cor se li omplia
tot de goig d'anar una altra vegada com quan era
jove, a la capital rodejada d'hortes esponeroses...
(Abella, V, 94)

L'albarder de Cocentaina és presentat peí
narrador, en el plantejament de la rondalla, com
un home que tenia bon partit entre les dones, pero
que era d'aquells que no en trobava cap de bona
per casar-se:

grade el meu poblé; perqué... sí que et xucles els dits
quan hi bufa la tramuntana, aqueixa que diuen que filen
les monges d'Onil, de tan fineta que davalía per la
marjal, sí; pero a sanot me'l jugue (...) I, a mes, que
em sembla, peí que vaig veent, que a torpalls la
major parts deis pobles el guanyen, encara que jo no
deixe de reconéixer que on hi ha campanes hi ha
batalls.
(Joan Antoni i els torpalls, VI, 100)

El mateix Joan Antoni, en un altre moment del
seu periple per tal d'esbrinar la intel-ligéncia de la
gent, fa la reflexió següent:
—Uns no arriben i altres se'n passen! Ací son les dones
massa Uestes, i estic veent pels meus ulls que potser
val mes que siguen torpalls.
(Joan Antoni i els torpalls, VI, 114)

Eli era d'aqueixos que creuen que el sant de mes lluny
fa mes miracles.

La proferéncia del proverbi li serveix al protagonista per a fer una constatació de la realitat que
veu i treure'n conclusions interessades.

(L'albarder de Cocentaina, V, 1290

La rondalla Home roig, gos pelut i pedra redona
porta com a títol el consell que un pare dona a
cadascun deis seus tres filis abans d'anar-se'n a
cercar fortuna:

Aquest proverbi és proferit peí narrador amb
una intenció clarament distanciadora del que creu
l'albarder i premonitoria del que s'esdevindra després. Pero, de mes a mes, acompleix una fundó
estructural mes profunda en la trama del relat, perqué a la fi de la rondalla, apareix un altre proverbi,
que és la resposta savia i assenyada a 1'anterior, com
a cloenda que tanca tots els esdeveniments que ha
hagut de viure el protagonista per mor d'haver-se
guiat per una sentencia equivocada. Així, aquest
darrer proverbi, usat com a conclusió de la rondalla,
posseeix una intenció comunicativa argumentativa:

— Afi que no se t'oblide, et dic acó darrerament: "No et
fies mai d'home roig, de gos pelut ni de pedra rodona".
(Home roig, gos pelut i pedra redona , VII, 8)

Per tant, té una fundó estructural i de leitmotiv dins del relat, pero, de mes a mes, hi conté
desestructurats dos proverbis catalans de documentado ben antiga: 9

Eli cedí per fi al vell adagi que diu: Per foc i per
muller, no te n'isques del carrer.
(L'albarder de Cocentaina, V, 149)

Home roig i gos pelut, abans mort que conegut.
Ni pedra rodona, ni dona (gent) de Girona.

Els tres elements deis proverbis: home, gos i
pedra és transformen en tres elements perillosos,
que els tres joves han d'evitar per tal d'aconseguir
el triomf. Els dos majors hi fracassen, precisament
per desobeir els consells del pare, i és el mes
En la rondalla Joan Antoni i els torpalls trobem un menut el que en fara cas i, per tant, eixira vencedor i hi tornará ric.
monóleg del protagonista forca representatiu de la
llengua col-loquial de Castalia, amb una dita tópica
En Nabet trobem uns lladres poregosos que
molt localitzada i un refrany d'ús mes general:
abandonen un tresor per por de la justicia:
També en aquest cas, Valor utilitza una marca
d'inserció que precedeix la intertextualització del
proverbi, tot connotant-lo positivament amb l'expressió "vell adagi".

— Vaja, vaja! —es deia a mitja veu—. Bona térra és
aquesta que al marc ja no hi fa gens de fred (...). Ací
dona gust de viure! Pero... acb no vol dir que no m'a-

— Mira —féu resignat el mes vell—, mes val pobresa
en llibertat que riquesa en forca.
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— Tens rao. Deixem-ho estar, deixem-ho! Anirem a
mentides. El segon és un proverbi codificat, docucaptar pels pobles —proposa el Tort.
mentat en cátala10 i molt conegut popularment.
(Nabet, VIII, 54) La referencia proverbial del tercer es correspon
amb el proverbi cátala medieval: La nit porta conLa intenció amb qué s'hi usa el proverbi és
sell, ja usat per Jaume I en el Llibre deis feits. A la
argumentativa. Els lladres s'han de convencer
rondalla, els consells son seguits al peu de la Heque abandonen una cosa valuosa per una altra
bra per l'Andreu, fins que finalment obté la
millor. I el sentit del proverbi s'aplica de manera
recompensa.
literal a la situado de comunicació.
Aquest passeig fraseolbgic per les rondalles
També El darrer consell és una rondalla que uti- valorianes ens ha permés de veure que l'estil de
litza un proverbi i dues referencies proverbiáis
llengua configurat per Valor s'adequa perfectaper a marcar els tres elements mágics que serveiment a les exigéncies de versemblanca del món
xen d'ajuda a l'heroi per a tornar a casa sa i estalde ficció de la rondalla, un text que conté marvi. Així, Guillem, anomenat el renegat, deixa en lliques personáis, espaciáis i temporals molt espebertat l'Andreu i li diu:
cifiques, on trobem uns personatges: llenyaters,
bruixes, forners, gegants, velletes, reis, princeps,
— Vaig a donar-te un pa i tres boníssims consells.
cavallers, dimonis, que han de parlar d'acord
No puc donar-te mes, i no em preguntes per que. El
amb la seva condició i segons l'interlocutor, el
pa ara te'l duran, i els consells grava-te'ls a la memotema i la situació comunicativa. Així, tant el
ria: "No preguntes mai sobre alio que no t'importa
narrador com els personatges, quan es traben en
clarament";"no deixes les sendes velles per novelles",
contextos interactius, de dialeg, usen una lleni "si tens pensaments de fer mal a ningú, deixa-ho
gua oral coHoquial, rica en matisos expressius,
per a dema".
conferits, en gran mesura, peí magistral maneig
(El darrer consell, VIII, 70)
de la fraseologia emprada, que correspon a una
varietat molt interessant de la llengua catalana
El primer concepte es correspon, aproximadaen el coneixement de la qual Enric Valor és cap
de peca.
ment, amb el proverbi: no preguntes i no et dirán

LA RIQUESA FRASEOLÓGICA
DE LA PRODUCCIÓ RONDALLÍSTICA D'ENRIC VALOR
María Conca

NOTES
Aquest article, una primera versió del qual fou presentada
com a ponencia al simposi Enric Valor: estudi i festa (Castalla 1995), s'inscriu en el projecte d'investigació núm.
1 388 de la Universitat de Valencia.
1

2

3

4

Valor (1 9 7 5 , 25) explica les condicions en qué trobava el
material folklóric en dir-nos que algunes rondalles l¡ arribaren senceres pero que d'altres —Els guants de la felicitat, per exemple— només tenia noticia «d'arguments
incompletíssims, mers esquemes, alguns reduíts a rónecs
apunts inconnexos (...) que mereixien ser refets i completats segons dictas la meua imaginado". Vicent Escrivá
(1991,:X), un gran coneixedor de l'obra de Valor, ens
informa que "sobre un material mínim, l'autor havia de
treballar de valent per tal de fer-ne la reconstrucció de
cada relat, un treball d'auténtica amplificatio, on
comenca a mostrar-se el taranná novel-lístic d'Enric
Valor».

5

En un altre lloc (CONCA, 1987) m'he ocupat d'aplicar
aspectes de lingüística textual a la paremiologia.

6

Recordem que, com diuen Grésillon i Maingueneau
(1984), a partir de la teoría de la polifonía d'O. Ducrot,
el proverbi té la virtut de posseir un emissor, la veu de la
coMectivitat, diferent del subjecte parlant que pot fer una
proferéncia assumint o no, com a locutor, aquell enuncíat.

7

Aquest és el primer proverbi utilitzat per Erasme en la
segona Chilliada deis Adagia (1508). En cátala medieval es va codificar: qui molt cuita, sovint ensopega; qui
molt se cuita, de cru menja i, actualment, també el coneixem com qui molt corre, sovint ensopega o a poc a poc
que tinc pressa.

8

Una variant d'aquest proverbi és usada en l'amor de les
tres taronges: pero quan no está de Déu, ni els sants reíxeni (VI, 40).

9

Pedro Valles (1 549) recull-la codificació: Home rox y goz
cerrut, ans és mort que connogut i Hernán Núñez (1 555)
Home royx y goz cerrut, avans mort que conegut, alhora
que especifica que és un proverbi cátala. Ais Motius del
reí en Pere, una breu composició de dites tópíques rimades de la fi del segle XIV, frobem : Déu te guard... /de
passera rodona /e de dona de Girona; Francesc de la
Via l'intertextualitza en 1406 a l'obra Procés de la senyopra de Valor contra en Bertrán Tudela gaurde't d'om de
Gerona /e de Peyra rodona i Pedro Valles recull: Ni
pedra redona, ni gent de Girona. (CONCA & GUIA:
1996, 300, 303)

10

La primera documentado catalana d'aquest proverbi la
localitzem al Franselm o Libre de bons amonestaments
(1 398) d'Anselm Turmeda, provínent de l'obra La dottrina
de Schiavo da Barí i a partir d'aquest moment es troba
intertextualítzat en nombrases obres i reculls. (CONCA:
1994, 652-656).

J. Olesa (1 975), Próleg a ¡'Obra completa, v. III; G. Lluch
(1988), De princeses i herois. La rondallística meravellosa d'Enric Valor, G. Lluch i R. Serrano (1990), Noves leetures de les rondalles d'Enric Valor.
El corpus de rondalles que hem utilitzat en el nostre estudi
és el publicat per la Federació d'Entitats Culturáis del País
Valencia, vol. I-VII, Valencia, 1984-1987 i per Edicions
del Bullent, vol. VIII, Valencia, 1988. Aqüestes rondalles
¡a havien estat publicades amb el títol de Meravelles i
picardies, en ¡'editorial Torre, Valencia, 1950; amb el
mateix títol i com a subtítol Rondalles valencianes, en l'editorial L'Estel, Valencia, 1970 i en I'Obra literaria completa, vol. I i II, Ed. Gorg, Valencia, 1 9 7 5 .
Els termes proverbi o refrany els considere sinónims, tot i
que podríem establir-hi algunes matisacions de significat
(CONCA & GUIA, 1993).

en la historia de la llengua catalana", ElsMarges, 4 8 , p. 2353.
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