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Aquesta nova edició, certament modè-
lica, restitueix al circuit de la lectura
aquest petit clàssic de la literatura cos-
tumista castellonenca, un registre litera-
ri que tingué una especial vitalitat en
las primera part del segle XX, i encara
més ençà amb autors com Salvador
Guinot, Josep Pascual Tirado i d’altres.
Han passat trenta-quatre anys de la pri-
mera aparició d’aquesta obra a les lli-
breries, a l’Editorial l’Estel, que dirigia
Manuel Sanchis Guarner, el qual va
revisar el text i hi va posar un pòrtic ara
també recuperat.

El llibre del polític —valencianista i
republicà— i mecenes Huguet Segarra
(Castelló de la Plana 1882-1959) es
distingeix bé dels textos castellonencs
que el precediren. L’autor recordava,
en una justificació inicial, com havia
començat, el 1929, a prendre apunts
de les observacions que feia en la seua
convivència habitual amb les famílies
m a s o v e res de les seues pro p i e t a t s
rurals; com hi havia renunciat tempo-
ralment, fins que l’exili li permeté de
reprendre —en la distància física—
aquelles notes, que finalment enllestiria,
entre 1952 i 1959, quan va poder tor-
nar a viure al país i reprendre, entre
altres coses, les seues tasques de mece-
natge a favor de la recuperació lingüís-
tica. I cal recordar que una de les més
reixides d’aquestes tasques seria la cre-
ació de la Fundació que porta el seu
nom, encara plenament activa.

El resultat fou un original molt extens,
però en qualsevol cas molt meditat prè-
viament, del qual se n’extrauria aques-
ta selecció final.

El tractament dels temes, en la ploma
d’Huguet, se separa amb claredat de
les fórmules quasi rituals de la literatu-

ra costumista, que tendeix inevitable-
ment, pels seus mateixos pre s s u p ò s i t s
ideològics, a disfressar la re a l i t a t ,
embellint-la. En aquesta difere n c i a c i ó
juguen un paper ben important, per
exemple, les detallades descripcions
dels espais —com ara la del conjunt
d’edificis que componen una masia
(capítol 2), o la del Mas de la Rossa
(capítol 11)— o els comentaris sobre
alguns dels personatges, que no tenen
res a veure amb els clixés folclòrics
que tot sovint encobreixen pre j u d i c i s
de classe (en contra d’això, Huguet
a f i rmava sense embuts ni mitificacions:
«tot masover és home essencialment
c a rrincló i desconsiderat»).

Els treballs agrícoles, els menjars, les
relacions  familiars, els problemes per a
re c o l l i r, conservar i utilitzar l’aigua —un
bé sempre escàs en aquells paratges—,
els re c o rds de les carlinades, la cacera
i altres aspectes de l’existència quoti-
diana dels masovers tenen en aquestes
pàgines un reflex fidedigne. Huguet hi
féu servir un llenguatge ric i sobri, ben

administrat, sense arravataments re t ò-
rics, com un conjunt de «coses vistes»
–per a emprar la fórmula de Pla– per un
testimoni en definitiva aliè a la re a l i t a t
que tenia davant els ulls, però pro f u n-
dament interessat a re s s e g u i r- l a .

La distància que separa el lector
actual mitjà respecte del món descrit per
Huguet és sens dubte enorme. Per escur-
ç a r-la, pro p o rcionant-li les claus que
faciliten la intel·ligibilitat d’un temps ja
remot i d’uns costums pràcticament des-
a p a reguts, Vicent Pitarch ha fet, en la
seua introducció, una tasca, magnífica,
minuciosa i fidel de re c o n s t rucció que
f o rneix les claus bàsiques perquè for-
mes de viure i de treballar ja debolides,
però que van constituir un dels eixos
vitals de la història econòmica i social
del país, no esdevinguen mers exotis-
mes de museu etnogràfic. El món dels
masos, encara present a través d’edifi-
cis enrunats o d’altres ben conserv a t s
és, com els dels horts o les alqueries, un
dels re f e rents fonamentals per tal de
poder compre n d re el funcionament his-
tòric d’un segment que va ser import a n t
en l’economia valenciana.

Pitarch ha fet, a més, una labor
excel·lent de recerca per tal d’identifi-
car persones i llocs vinculats als fets
narrats. I, encara, hi ha afegit una ben
completa col·lecció d’il·lustracions grà-
fiques, antigues o actuals, que comple-
menten les informacions que ell mateix
aporta o les que apareixen en les
«estampes» d’Huguet i ens fan més prò-
xims, quasi familiars, els fets, les anèc-
dotes, la gent i els escenaris en què vis-
queren.
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