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A l’horta, quan els menuts no vo-
lien prendre’s el sopar, era possi-
ble que vinguera el Butoni a per
ells. A la Ribera Baixa, els xiquets
que romancejaven massa pel ca-
rrer corrien el perill que el Par-
dalot, un monstre alat que tenia
el cau dins de les altíssimes xe-
meneies de rajola de les fàbri-
ques, es llançara sobre ells i se’ls
emportara per alimentar als seus
pollets. Al barranc de l’encantà
de Planes, una vegada cada cent
anys una donzella mora eix del
seu amagatall. Al Maestrat i a Mi-
llars els Nyitus poden entrar-te
per l’orella i instal·lar-se al cer-
vell, des d’on es mengen poc a
poc la teua memòria fins conver-
tir-te en un desmemoriat.

Estes creences i costums que
formen part de l’imaginari mà-
gic i fantàstic dels valencians
han sigut recopilades per Fran-
cesc Gisbert en un treball que
ha resultat guanyador del Premi
Bernat Capó de difusió de la cul-
tura popular en la seua novena
edició i que acaba de publicar-
se. Els origens d’aquestes cre-
ences és rarament conegut,
moltes són herències de cultu-
res llunyanes en el temps i han
complit durant segles una im-
portant funció social.

El libre Màgia per a un poble
(Edicions del Bullent) es pre-
senta com una guia divulgativa di-
vidida en dues parts. La primera
tracta sobre criatures màgiques
de l’imaginari popular. A partir
d’un minuciós estudi de material
rondallístic i folklòric, l’autor ex-
plica amb exemples documentats
en la tradició oral dels nostres po-
bles, quines eren les criatures
fantàstiques i els mites en què
creien els nostres avantpassats:
les bubotes, els donyets, les en-
cantades, els gegants, els ogres,
els dracs, les serps… són alguns
d’ells. En la segona part Gisbert
ofereix una ruta de tresors ama-
gats, explica quins eren i en què
consistien els oficis màgics (cu-
randers, oracioners, tallanúvols,
eixordadors…), recorre els dies
més assenyalats del calendari
màgico-religiós, per recordar els
orígens de les distintes creences
i apunta les plantes amb propie-
tats màgiques.

Màgia per a un poble «és un lli-
bre que vaig començar a rumiar
fa molts anys, des que vaig llegir
les Rondalles completes d’Enric
Valor», explica l’autor. A més,
«se’m va acudir que podia ser una
bona idea escriure una espècie de
guia, que aplegara tant les cria-
tures fantàstiques de l’imaginari
valencià —donyets, encantades,
ogres, homes del sac, mons-
tres…— com els costums relacio-

nats amb la màgia i la supersti-
ció», diu Gisbert.

L’autor, que ha publicat diver-
sos títols per a joves i adults, ex-
plica que «m’abellia canviar de gè-
nere, provar un nou repte i es-
criure un llibre d’investigació».
Quan a la metodologia, el llibre
combina fonts orals i escrites, re-
sultat d’investigacions bibliogrà-
fiques. «Pel que fa a les fonts “es-

crites” d’origen oral, m’he basat en
els treballs elaborats per altres en-
amorats de les rondalles i de la
imaginació popular. Llibres que,
a causa de les circumstàncies del
nostre país, sovint han tingut una
difusió escassa, tot i la seua và-
lua», afirma l’autor.

Per a Gisbert, els valencians
tenim magnífics investigadors de
camp, «des d’Enric Valor, Francesc

Martínez o Bernat Capó, ja clàs-
sics, fins autors contemporanis
com ara González i Caturta, Josep
Bataller, Jordi Verdú, Francesc
Gascón o Gómez Labradro, per po-
sar només uns pocs exemples». Mà-
gia per a un poble vol ser «una
obra de síntesi d’aquestes aporta-
cions, raó per la qual es donen mol-
tes cites i referències, sempre que
ha estat possible», diu Gisbert.

D’una altra banda, Màgia per
a un poble combina i parteix tam-
bé de fonts orals, de converses i
enquestes amb els arxius vivents
de la nostra civilització, la gent
gran. Així, en el capítol dedicat
als oficis màgics, una de les fonts
que l’autor ha utilitzat, «ha estat
els coneixements de persones com
la meua àvia, de cent tres anys-que
apareix fotografiada al llibre, com
un homenatge a tota la seua ge-
neració», comenta l’autor.

La selecció de les històries no
ha sigut fàcil, entre altres raons
per la gran quantitat que Gis-
bert ha trobat. Solament de lle-
gendes referides a tresors ama-
gats a les notres terres des del
temps dels moros o fins i tot dels
romans, que ocupen un capítol
de Màgia per a un poble, diu Gis-
bert que «podria escriure’s un lli-
bre complet».

La difusió de les creences que
Gisbert recull al seu treball ha
anant decreixent amb el pas del
temps. La societat actual, conti-
nua Gisbert, «viu una contradic-
ció molt gran ja que som a l’època
en què la cultura té una major di-
fusió democràtica però, alhora,
patim un procés de substitució i
empobriment cultural brutal. Tot
el conjunt de creences, mites i tra-
dicions que ens han definit com a
poble corre el perill de desaparéi-
xer en un parell de generacions. La
transmissió generacional de la
llengua i de la cultura en general
està fallant pels canvis socials».
L’autor lamenta que els joves d’a-
vui en dia ja no saben què és un
donyet, ni han sentit parlar dels
enganys de la Mala Fortuna ni co-
neixen els tresors amagats a les
muntanyes de les seues comar-
ques. Fet i fet, «no coneixen ni el
nom de les plantes medicinals, ni
de les serres, ni dels dies màgics del
calendari. Ho ignoren perquè els
majors, han considerat que no
paga la pena ensenyar-los-ho», as-
senyala l’investigador. Així, Gis-
bert explica que el principal ob-
jectiu de Màgia per a un poble «és
recordar que sí paga la pena saber
i, sobretot, transmetre, aquestes
creences. Cal revalorar la cultura
popular, considerada de segona
categoria o de “poblet” per la gent
de ciutat. Només podem valorar
allò que coneixem, i per a conéi-
xer, cal llegir, mirar i escoltar».
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Circo familiar reuneix
els tres llibres en què
l’escriptor serbi Danilo
Kiš recreà la seua in-
fantesa (pàg. 5).
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ÉSSERS LLEGENDARIS. L’àguila del Corpus de València apareix al llibre de Gisbert, junt amb el drac i la tortuga.
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L’estudi de criatures i creences fantàstiques de Francesc Gisbert ha guanyat el premi Bernat Capó

L’imaginari màgic dels valencians
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«Màgia per a un
poble» combina fonts
orals amb els estudis
de rondalles i de la
imaginació popular


