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Els fonaments 
del futur

Les més fermes conviccions positivistes
i una oberta concepció del folklore
bateguen re re aquest treball monumen-
tal i absolutament necessari per enten-
d re el món de la narrativa de tradició
oral. L’Í n d e x d’Oriol i Pujol estableix,
per primera vegada amb caràcter
exhaustiu, un catàleg de tipus d’arg u-
ments per als contes folklòrics o popu-
lars que han arribat per tradició oral en
llengua catalana fins als segles XIX, XX
i XXI. Hi ha les rondalles d’animals,
com «La guineu i la cigonya es convi-
den» o «La cursa de l’esparralló i la
balena»; les meravelloses, com «El
s a rró que canta», «El ferrer i el Diable»,
« L’amor de les tres taronges», «La bella
i la bèstia», «Els tres pèls de la barba
del Diable», «Ventafocs», «Cigronet» o
«Ma mare m’ha matat»; les re l i g i o s e s ,
com «La flor de panical»...; les d’en-
g i n y, com «La princesa que no sap l’en-
devinalla», «Les fulles de l’alfabegueta»
o «Els quaranta lladres»; les del gegant
beneit; les contarelles, com «El lletsó del
campanar»; les formulístiques, com «La
rateta que escombrava l’escaleta». Qui
no n’ha sentit contar alguna a l’àvia, a
la mare? Doncs s’han conservat més de
cinc-cents arg u m e n t s !

El mètode de classificació d’Oriol i
Pujol es basa en el conegut índex de
tipus de contes folklòrics d’Antti Aarne
i Stith Thompson, The Types of Folktale
(2ª ed., 1961), homologat i seguit per
tots els millors folkloristes i estudiosos
de la tradició narrativa oral. Seguint
aquest model, l’ Índex s’organitza amb
més de cinc-cents trenta articles (sobre
els més de dos mil cinc-cents tipus del
maior), un per argument, que tenen (1)
un encapçalament amb el número
d’Aarne i Thompson i el títol, (2) un
resum breu del conte-tipus, i (3) les fit-
xes bibliogràfiques de cada versió
publicada de la rondalla, ordenades
per regions de procedència. L’Índex
compta amb el corpus més complet
possible de fonts primàries de ronda-
lles: gairebé setanta autors de més de
cent volums de replegues de rondalles,
publicades al llarg de cent cinquanta
anys (1853-2001). L’escorcoll del cor -
pus dóna un conjunt de quatre mil vuit-

cents dinou registres, un 42% dels
quals (dos mil quaranta-nou) correspon
a arguments inclosos a l’índex interna-
cional. La xifra de cinc-cents trenta
tipus de rondalles catalogades dóna
idea de la riquesa i varietat d’argu-
ments narratius que es tradicionalitzen
en zones catalanoparlants. Pel que fa
a la quantitat de registres, la primera
posició l’ocupa Catalunya (879),
seguida de Mallorca (415), el País
Valencià (291) i la Franja (265). I no
és que la Franja siga més rica en tra-
dició oral que, per exemple, el País
Valencià, sinó que a la Franja s’han fet
els últims anys possiblement els millors
treballs de recerca folklòrica de tot
Espanya, i pràcticament tot el que hi
ha s’ha replegat.

Al País Valencià comptem amb un
corpus nodrit —que revela un substrat
folklòric realment ric—, format per les
rondalles que han replegat i transform a t

els escriptors al quals devem les grans
col·leccions dels últims cinquanta anys.
Ens manca, però, tota la tradició escrita
—de gairebé un segle— dels catalans i
m a l l o rquins: Maspons i Labrós (1871-
1874), Ve rdaguer (1905), Bert r a n
(1909), Alcover (1896-1931), Serra i
Boldú (1922-1936), Amades (1950)...,
per citar-ne els principals. Enric Valor va
e s c r i u re trenta-sis rondalles, a partir de
les replegades al Comtat i a l’Alcoià
(1950-1958). Però Josep Bataller n’ha
replegat més de vuitanta a diverses
c o m a rques (La Safor, comarques cen-
trals); Joaquim G. Caturla, trenta-sis a
l’Alacantí (1998) i trenta-dues al Baix
Vinalopó (1998); Ester Limorti i Art u r
Quintana, cent seixanta-vuit al Carx e
(1998); Francesc Gascón, cinquanta
e n t re Albaida i l’Alcoià (1999);
Rosabel i Mari Roig Vila, noranta-una a
les Valls de Guadalest i de l’Algar
(1999), etc. Totes aquestes replegues hi
són, metòdicament classificades, a
l ’Í n d e x. Només trobe que s’hi haurien
d ’ a f e g i r, de valencianes (dues són ja
del 2001, data de termini fixada per
l ’Í n d e x), les de Josep V. Martínez, i
a l t res —Conte contat. Rondalles popu -
lars de la Costera (Associació d’Amics
de la Costera, Xàtiva, 1999)—, les de
Josep Bataller —Rondalles de les
comarques centrals valencianes ( C a i x a
d’Estalvis d’Ontinyent, 2001)— i les de
J o rdi Raül Ve rdú —A la vora de la llar
( M a rfil, Alcoi, 2001). Totes tres també
valuosíssimes. 

Resten pendents moltes anàlisis
sobre la rondalla en català —de tipus
comparatiu, literari, formalista, socio-
lingüístic, dialectològic i de contacte
de llengües— que es podran empren-
d re amb l’ajut d’aquesta pre c i o s a
eina. Si aquests treballs futurs la des-
coneixen, seran edificis efímers, alçats
sobre l’arena. Una obra tan necessà-
ria i útil, metodològicament impecable
i modèlica, conforma una part impor-
tantíssima de l’homenatge que mereix,
com a capítol essencial de la memòria
textualitzada d’un poble, l’art mil·lena-
ri de la narrativa oral.  
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