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L’Homenot del barret: homenatge a Enric Valor

C om  s ’indica  en  el  subtítol,  aques t  llibre  ret  homenat-  ge  a  la  figura

immensa  del  filòleg i  folkloris ta, enamorat  de  la  terra  i  de  les  paraules .

Es truc turat  en  es tac ions ,  de  l’hivern  de  la  senec tut  a  l’es -tiu  de  la

naixença, el  text  arrenca  amb  un  Enric  Valor  anc ià, ins tal·lat  sota  un

ginebre  a  redós  del  qual  no  regeixen  les  inc lemènc ies  del  temps .

L’aparic ió  d’un  personatge  de  rondalla,  la  Rosella,  vella  i  jove  alhora,

propic iarà que l’homenot es  comenc i a fer més  jove, fins  a un final que és

un princ ipi. I  tot culmina amb una bella metàfora: el nadó, a punt de tornar

amb la seva «es timada mare», duu barret i s ’abraça a l’arbre monumental.

Entremig se succeeixen episodis  meravellosos  que permeten que des filin

tot de personatges  de l’imaginari popular que va aplegar Valor. La mateixa

agilitat que això confereix al relat es  converteix, però, en un llas t: l’espai

és  limitat  per  encabir-hi  tants  personatges ,  i  ignorem  s i  una

carac teritzac ió  sumària  serveix  per desvetllar complic itat  en el  lec tor o

en el més  que probable oïdor. E l llenguatge, express iu i sucós , convida a

fer-se  llegir, i  les  il·lus trac ions , plenes  de  vida, ens  acos ten el  vessant

més  humà de l’homenot.
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