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La figura de Josep Bernat i
Baldoví (Sueca,
1809-València, 1864) i el
temps que va viure són el

fil conductor de la unitat didàctica
elaborada per l’historiador de la
mateixa capital de la Ribera
Baixa, Joan-Baptista Guillem Al-
forja. El treball ha comptat amb
l’assessorament del també erudit
local Joan-Antoni Carrasquer. La
curta tirada (l’Ajuntament de Sue-
ca n’ha editat 80 exemplars) té
com a objectiu els professors
d’alumnes de quart d’ESO, pri-
mer i segon de batxillerat.

Guillem ha preferit centrar-se
“en el personatge i el segle XIX,

considerant que el material exis-
tent sobre l’obra literària estricta
és més abundant”. “D’aquesta
manera es pretén acostar l’alum-
nat a la figura del personatge i
l’entorn històric del temps que li
pertocà viure”, afirma.

L’edició s’ha fet aprofitant
que l’Ajuntament de Sueca havia
declarat el 2009 Any Bernat i Bal-
doví, coincidint amb el 200 ani-
versari del seu naixement.

El segon dels textos que aca-
ben de veure la llum és el treball
que Joaquim Martí Mestre ha ti-
tulat Josep Bernat i Baldoví. La
tradició popular i burlesca. El lli-
bre analitza la tasca retòrica i
creativa de l’autor sobre els su-

ports lingüístics, així com el de-
tall amb què fou capaç de captar
i transmetre el valencià popular
de primera meitat del segle XIX.
“En l’obra de l’escriptor de Sue-
ca concorren diverses influències
literàries que participen de la cul-
tura còmica popular i del costu-
misme, com la literatura de can-
ya i cordell, la prosa costumista,
la comèdia burlesca, els entre-
mesos, els poemes de disbarats i
la poesia eròtica i festiva”, afir-
ma l’autor en la presentació del
volum. Ha estat publicat per Edi-
torial Afers en col·laboració
amb l’Ajuntament de Sueca

Finalment, i com a aportació
particular a l’efemèride, el Col·le-

gi d’Advocats de Sueca ha tret a
la llum una edició facsímil d’Au-
tos del parnaso valenciano, un pro-
cés civil que la Musa del Xúquer
va posar en vers i que fou publi-
cat per primera vegada el 1844.

JOAN RAMON BORRÀS

Hui veu la llum una obra
esperada durant un bon
grapat d’anys: el Corpus
toponímic valencià, ela-

borat, sancionat i editat per
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) i coordinat per
Emili Casanova. És un treball in-
gent tant pel nombre de
col·laboradors —de camp i “ofi-
cina”— com per la quantitat de
topònims que conté (50.000, dels
quals 18.000 són diferents).

Antecedents
El Corpus, que va nàixer del pro-
jecte Atles Toponímic Valencià,
té els antecedents més remots en
el Mestratge de Toponímia orga-
nitzat durant els anys 1990 i 1991
per la Conselleria de Cultura
Educació i Ciència i la Universi-
tat de València, que tenia com a
objectiu formar investigadors en
toponímia, que han estat l’em-
brió dels col·laboradors del Cor-
pus. Aquest projecte, que prete-
nia “potenciar els reculls de topo-
nímia en tot el territori de la Co-
munitat Valenciana”, ha esdevin-
gut la base sobre la qual s’ha as-
sentat el recull que ens ofereix
l’AVL.

L’obra
Aquest Corpus es presenta en
dos formats: un d’extens i un
altre de reduït. Pel que fa al
format extens, consta de dos vo-
lums. En el primer, amb una ex-
tensió de 1.556 pàgines, es pre-
senta el recull dels termes que
formen part dels diferents topò-
nims analitzats, amb l’expressió
d’aquests darrers i del municipi
on estan situats, i dividits en
dos grans blocs: els de les zones
de predomini lingüístic valencia-
noparlant i castellanoparlant,
respectivament. Així, si hom
cerca el mot font, trobarà, al
seu costat, tots els topònims
que el contenen i en quin muni-
cipi es localitzen; i més encara,
si volem conéixer els noms de
lloc que contenen el sintagma
font freda, ho trobarem en la
informació corresponent a l’en-
trada freda. El segon volum
(590 pàgines) és també molt
útil, atés que presenta tots els
topònims ordenats per munici-
pis, i classificats en diferents ca-

tegories, com ara geografia, hi-
drografia, poblament, partides i
paratges, etc.

Tot això, però, no singularit-
zaria aquest recull si no fóra per-
què també es pot consultar en
format electrònic. Efectiva-
ment, va acompanyat d’un CD
autoinstalable —malaura-
dament, els usuaris de MacOS o
de Linux no en podrem fruir—
amb l’aplicació informàtica To-
poval mitjançant la qual podem
fer un seguit de recerques pel
Corpus, amb possibilitat de fil-
trar-les, copiar la informació i,
el que és molt interessant, actua-
litzar les dades a mesura que
l’AVL hi incorpore modifica-
cions o esmenes.

El format reduït consta del
programa Topoval i d’un llibre
on s’expliquen els objectius, la
metodologia i els criteris lin-
güístics utilitzats tant en la rea-
lització de les enquestes com
en la revisió i la fixació de la
forma normalitzada dels topò-
nims.

A més a més, tots els noms de
lloc tractats en el Corpus apa-
reixen retolats en els mapes edi-
tats per l’Institut Cartogràfic Va-

lencià, depenent de la Generali-
tat Valenciana.
Conclusió
És evident que valorar una obra
tan extensa i complexa no és qües-
tió d’unes poques ratlles ni d’una
lectura ràpida, parcial o poc acura-
da. Altrament hom cauria en
l’error de voler valorar en unes po-
ques hores una tasca que s’ha fet
en uns quants anys. Amb tot, la
primera aproximació a l’obra ha
estat positiva en tant que, a partir
de petits detalls, hom pot copsar
el rigor amb què s’ha elaborat el

Corpus i també entreveure el per-
què d’una grafia o una altra, o
d’una tria i no una altra.

Els destinataris directes de
l’obra són els estudiosos de la to-
ponímia i les institucions públi-
ques, “però també hi poden tro-
bar elements d’interés els curio-
sos, els professors que volen intro-
duir els alumnes en el coneixe-
ment del medi, les empreses que
han d’utilitzar la toponímia en els
seus escrits, editorials, empreses
cartogràfiques, turístiques, etc.”.
Al capdavall, uns materials útils
per a tots els qui tenen la necessi-
tat o la curiositat d’acostar-se a
una de les arrels més pregones de
la nostra cultura.

Esperem que les aportacions fu-
tures que puguen fer els usuaris
del Corpus seran, sens dubte, ben
rebudes per l’AVL i contribuiran a
millorar, completar i actualitzar
aquest recull tan útil.

I una consideració: fóra molt
interessant que l’AVL posara el
programari d’instal·lació Topoval
a l’abast del públic en general a
través de la seua pàgina web. Els
34 MB escassos que ocupa ho per-
meten de sobra i contribuiria a
difondre l’obra.

Bernat i Baldoví: una guia
didàctica, un assaig i un facsímil
Publicacions en el segon centenari del naixement de l’escriptor

Gravat sobre la zona de Banyeres en les Observacions de Cavanilles.

Hi ha un llibret publi-
cat modestament
per l’editorial Hiru
( H o n d a r r i b i a ,

2009) amb el títol Enfren-
tándose a la locura i amb un
subtítol preciós: Héroes or-
dinarios en tiempos extraor-
dinarios. Escrit per la pare-
lla Amy i David Goodman,
fa un recorregut per les llui-
tes socials, a voltes indivi-
duals, de veritables herois
anònims (abans d’aquesta
publicació), persones que
qualifiquem de normals en-
front de la cavalcada irrefre-
nable dels estats democrà-
tics actuals cap al control,
l’espionatge i l’extorsió ciu-
tadanes.

L’anomenada “era
Bush”, i no parlem del
juràssic, ha deixat un país,
el nord-americà, sotmés a
una vigilància endèmica.
Sens dubte, és un país pro-
pens, des de fa moltes dèca-
des, a tindre la pitjor de les
pors: contra tot i invisible.
Tothom sap què era el gu-
lag, però oblida tot el perío-
de de McCarthy (recor-
dem: Good night and good
luck).

Però la recopilació del lli-
bre posa l’accent des d’una
perspectiva molt interes-
sant: demostrar que l’en-
frontament i la victòria són
possibles, malgrat la despro-
porció de l’enemic a aturar
i a combatre.

Els autors ens recorden
el famós cas de Rosa Parks,
la qual, l’any 1955, es va
negar a cedir el seient de
l’autobús a un blanc. Parks
havia d’acatar la llei que
obligava els negres a fer-ho
i a seure a la part final del
vehicle. Va començar com
una lluita heroica i solitària
d’aquesta dona, però al poc
de temps, els negres de
Montgomery (70 % de la po-
blació) van iniciar un boi-
cot als autobusos, organit-
zant-se amb cotxes particu-
lars, que va durar més d’un
any. Allò va paralitzar el ne-
goci del transport públic
fins que el Tribunal Suprem
va donar la raó a Parks. Un
fet quotidià que va encen-
dre la lluita pels drets civils
dels negres.

El llibre va destil·lant ca-
sos semblants, potser més
durs des de l’arribada de
Bush. Psicòlegs que es van
negar a participar en els in-
terrogatoris de Guantána-
mo. Bibliotecaris que des-
obeïren l’ordre de facilitar
les dades dels usuaris a la
CIA. Organitzacions espon-
tànies per a la reconstruc-
ció de Nova Orleans, atu-
rant el negoci privat. I un
llarg etcètera.

Ara que assistim a pro-
clames redundants de falta
de lideratge, convé fer una
ullada a edicions com
aquesta que ens retornen la
capacitat d’acció i de vic-
tòria que roman, adormida
potser, en cadascú de nosal-
tres. Prenc una frase del fi-
nal: “Nosaltres mateixos
som els líders que estàvem
esperant”.

Assaig de Joaquim Martí Mestre.

El ‘Corpus toponímic valencià’
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua publica un recull ingent de noms de lloc

Aquest ‘Corpus’ es
presenta en dos
formats: un d’extens i
un altre de reduït

A LA LLETRA

Líders
ALBERT GARCIA I

HERNÁNDEZ

A partir de petits
detalls, hom pot copsar
el rigor amb què s’ha
elaborat
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En una cosa coincidim tots,
avui dia: no tenim temps.
Anem de bòlit, les hores
del dia se’ns fan curtes i la

distància entre el que volem fer i
el que fem creix com més va
més. Vistos des d’una certa altu-
ra, els habitants de ciutat fem
riure o pena —segons l’estat
d’ànim de l’observador—, tan
atrafegats, a peu o dins de vehi-
cles. Disposem de mil màquines
que agilitzen la feina i els des-
plaçaments, estalviem molt de
temps emprant productes d’un
sol ús, que no cal reparar o ren-
tar, Internet ens evita viatges,
cues, gestions… I tanmateix,
mai no hem anat tan atropellats
com ara. El temps és un cavall
de trot infinit que ens acuita.
Davant la seua envestida, cadas-
cú es defén com pot. Cadascú
interpreta les hores del dia a la
seua manera. M’obsessiona
això: com organitzar el temps.
Cada principi de curs, cada ren-

trée, em dibuixe un horari minu-
ciós on disseque una setmana
pilot. M’hi dedique amb entu-
siasme, ho pinte amb llapis de
colors i ho penge en un suro del
meu gabinet; allà figura fins un
any després, que serà substituït
per un de molt semblant. El con-
sulte poc, al llarg del curs, quasi
me’l sé de memòria i, a més, no
el complisc: la vida, per molt
que ens proposem d’ordenar-la,
és un caos. Tot i això, m’agrada
tindre’l penjat, a la vista, com
un mapa, com una brúixola per
a moments d’incertesa. Tinc
dubtes, però, a l’hora de planifi-
car el temps, i això em fa sentir
una curiositat morbosa per l’ús
que en fan els altres. Sobretot
els qui es dediquen al mateix
que jo. Com pot en tal o tal altre
—em pregunte— publicar un lli-
bre l’any, fer classes, participar
en programes televisius o radio-
fònics, escriure en la premsa, lle-
gir quatre llibres a la setmana,

anar de copes, jugar a golf, fer
tai-txi i viatjar arreu del món, si
jo a penes puc centrar-me dues
hores diàries quan tot va bé? En
els textos biogràfics o autobio-
gràfics, en els dietaris, en les co-
rrespondències, en les entrevis-
tes de la gent que admire, subrat-

lle tot el que trobe que faça re-
ferència a l’organització del
temps. L’ús del temps és una de
les característiques que més defi-
neixen un individu, una part im-
portant de la seua creativitat. Al-
gun dia escriuré un llibre que es
dirà, per exemple, L’ús del

temps en el creador
contemporani. O
potser no tindré
temps d’empren-
dre’l, i n’hauré de
parlar, com li passa a
G. Steiner, en un vo-
lum que es diga Els
llibres que no he es-
crit, però potser tam-
poc tindré temps per
a això. Que l’escriga
un altre, doncs! Du-
rant molts anys vaig
menysprear els rellot-
ges; no duia agenda,
no dissenyava hora-
ris. Un dia, però, co-
mencí a guanyar-me
el pa fent classes, em
vaig casar, vaig com-
prar pis i cotxe i vaig
tindre fills. Des
d’aleshores, quan dis-
senye l’horari del
curs que comença,

em fa l’efecte que entre amb co-
txe en un carrer ple de guals. No
aparque on vull, sinó on puc, i
encara gràcies. Això fa múscul,
però. Això fa que la vida es con-
dense i guanye intensitat. Això
acreix el valor al temps, que, ara
més que mai, esdevé un tresor.

e de la pàgina 1
Per això era inevitable acabar abor-
dant, i més encara en el seu aniver-
sari, el treball d’algú a qui Magra-
ner no considera un mer trobador
de la seua època, sinó “un gran
creador al servei d’un dels mecenes
més importants de la Corona
d’Aragó, Alfons el Magnànim”.
Ausiàs March, nascut amb bastant
probabilitat a València i, segons les
últimes investigacions, amb tota se-
guretat el 1400, i mort ja sense qües-
tionaments biogràfics el 3 de març
de 1459 a València, va viure en un
entorn cultural en què la música i la
poesia eren importantíssimes, tant
en els seus viatges de joventut amb
el rei d’Aragó, amb expedicions a
Còrsega i Sardenya, com en la seua
vida de retir a partir del 1927. “Te-
nim molt identificades les obres
que se sentien entre la sego-
na dècada del segle XV i la
meitat d’aqueix segle”, as-
segura Magraner, que cita
com a gran referència el
Cançoner de Montecassi-
no, un manuscrit napolità
amb més de 140 peces que
conté quasi tot el repertori
de música renaixentista
d’aquelles dates.

Però el disc Fanta-
siant… no sols atresora la
música que va escoltar
March, també inclou pe-
ces posteriors basades en
els versos del poeta, com
els madrigals compostos
a en el segle XVI pel mú-
sic francés establit a Cata-
lunya Joan Brudieu, que es
va inspirar en les primeres
publicacions a Barcelona,
el 1585, de les obres de
March.

En la gravació destaca,
entre flautes i violes, entre
xeremies i sacabutxos, l’ús
de l’arpa aragonesa, que té
dos ordres (dues alineacio-
ns) de cordes, una per a
cada mà. I l’aportació vo-
cal va a càrrec de la soprano Pilar
Esteban i del contratenor José Her-
nández Pastor.

Però Ausiàs March reconeixeria
el seu temps, la banda sonora de la
pel·lícula de la seua vida, si sentira
el disc? “Aquest dubte el tindrem
sempre, ja que no tenim discos de
l’època”, reconeix Magraner entre
rialles, “però també passa el mateix
amb Beethoven”. Què volien trans-
metre en la seua època aquelles me-
lodies i versos? Segons el parer de
Magraner, la intencionalitat és

molt semblant a l’actual. “La pri-
mera sensació que provoquen les
melodies és que són molt apegalo-
ses; i els textos, una vegada que els
arribes a entendre, et fan arribar a
la conclusió que les persones que
vivien en el segle XV eren molt
pròximes en desitjos, gustos i senti-
ments a les persones d’ara ma-
teix…, les cançons d’amor són
d’amor i les de desesperació són de
desesperació”.

I a l’oient del disc, a l’especta-
dor dels concerts, què li evoca? Ma-

graner no té dubtes: “La primera
sensació és cinematogràfica. Els
que escolten el disc solen fer
aqueixa referència. Tots hem vist
moltes pel·lícules històriques i el re-
cord emocional se’ns ha quedat en
el subconscient, es tracta d’una mú-
sica estereotipada en la nostra me-
mòria”.

Una vegada editat el disc, que es
va enregistrar al novembre del 2008
al saló Alfons el Magnànim del
Centre Cultural la Beneficència,
ara cal donar-lo a conéixer. Dijous

de la setmana passada, en el trans-
curs de les jornades que la Universi-
tat va celebrar en homenatge a l’ani-
versari de la mort del poeta, la for-
mació musical va presentar en direc-
te el seu disc a l’Aula Magna del
Centre Cultural de la Nau. Després
de la posada de llarg, les fites musi-
cals següents seran un concert al
Palau de la Música al final de l’octu-
bre, la presentació oficial a Gandia
al novembre i, poc després, un con-
cert especial a la Llotja de la Seda
de València. Un concert que
comptarà amb més de 40 progra-
madors de la Xarxa Europea de
Festivals de Música Antiga (XE-
MA), fet que segurament portarà
que la música inspirada en els ver-
sos i l’època d’Ausiàs March es pro-
pague per nombroses ciutats.

Entre tant, continuen succeint-
se els congressos, els actes i les expo-
sicions d’homenatge en l’any del
poeta valencià. Així, dilluns passat
es va inaugurar al monestir de Sant
Miquel dels Reis l’exposició Ausiàs
March en la Biblioteca Valenciana,

amb més de 200 obres bibliogràfi-
ques i gravats. Una mostra que re-
cull volums molt importants impre-
sos entre els segles XVI i XX. Així,
destaca Las obras del famosíssimo
philósofo y poeta Mossén Osias
Marco, traduïdes per Baltasar de
Romaní i publicades el 1539. O
l’edició en valencià publicada a Bar-
celona el 1545. En l’exposició im-
pulsada per la Conselleria de Cultu-
ra, comissariada per Jaume Chiner,
també sobreïxen les obres d’art
creades per Antoni Miró, Joan Ge-
novés, Manuel Boix, Arcadi Blas-
co, Rafael Armengol, Artur Heras,
Vicent Traver, Joaquim Michavila i
Joan Castejon per a l’obra 9 grava-
dors interpreten Ausiàs March.

A més d’antologies, traduccions
a diversos idiomes i estudis sobre la
seua obra, completen la selecció
d’obres exposades una reproducció
de la llosa situada prop de la porta
de la catedral que dóna a la plaça
de l’arquebisbat de València, sota
la qual està soterrat “el poeta líric
més important del món medieval
europeu”, en paraules de Chiner.

Durant la presentació de l’expo-
sició, la consellera de Cultura, Trini
Miró, també va recordar la pàgina
web creada a l’inici de l’any per a
tindre a colp de clic tota l’obra digi-
talitzada del poeta (en www.cervan-
tesvirtual.com). També va mencio-
nar l’exposició itinerant Ausiàs
March, cor salvatge, comissariada
pel sociòleg Eduard Mira i pel titu-
lar de la càtedra Cervantes del
Kings’s College de Londres, Ro-
bert Archer, que enguany recorre
nou municipis (ara està a Alcoi)
per conéixer el poeta i jugar amb el
vocabulari dels seus versos. I també
va avançar que hui s’inaugura una
altra exposició a l’Arxiu del Regne
de València, que mostra una selec-
ció de documents del segle XV tant
sobre la seua obra com referits a la
seua vida familiar.

“Em fa la impressió que en reali-
tat els valencians no acabeu d’ado-
nar-vos del que teniu a les mans; no
voleu creure que és tan bo com
diem els especialistes”, es va queixar
Robert Archer en el congrés organit-
zat a La Nau de la Universitat al
començament del setembre per la
Institució Alfons el Magnànim. I va
afegir que “és un miracle que els
seus poemes ens continuen commo-
vent en el segle XXI”. Per això pot-
ser continua sent necessari que Mar-
ch es done a conéixer: “Jo sóc
aquest que em dic…”.

Dalt, Maricarmen Gómez, Ferran Garcia Oliver i Car-
les Magraner en la presentació del disc de Capella
de Ministrers sobre Ausiàs March. Baix, una
il·lustració de Manuel Boix per al disc. / s. carreguí

MANUEL BAIXAULI

Cavall de trot infinit

Fou “el poeta líric més
important del món
medieval europeu”, en
paraules de Chiner
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