
132

BERNAT CAPÓ TANCA EL SEU CICLE COSTUMISTA

(Bernat Capó: Costumari valencià  3. Edicions del Bullent. 
Picanya 2012.)

Tomàs Llopis

Amb aquest tercer volum del Costumari Valencià, Bernat Capó ha 
decidit tancar la col·lecció d’articles que encetà l’any 1992 amb el 
primer volum d’aquest títol, nascut amb la pretensió de recollir les 
col·laboracions que publicava al diari Información. Gairebé vint anys, 
doncs, separen l’inici i el final d’aquest projecte creatiu i editorial; 
més, si comptem que el primer article publicat al rotatiu aparegué 
uns quants anys abans. Entremig, un altre llibre, Terra de cireres 
(2002), reprenia el tema del Capó viatger pels llocs de la Marina a 
la manera del que havia iniciat amb el tan celebrat Espigolant pel 
rostoll morisc, on d’una manera o altra l’autor també es fa ressò 
de molts aspectes de la vida tradicional als pobles de la Marina. 
Però cal remuntar-se a la publicació d’Estampes pobletanes (1978) 
per a trobar els orígens de la producció costumista caponiana. La 
decisió d’ara, doncs, no ens ha de sorprendre després de tan dilatada 
aportació.

Ja ha estat dit manta vegada, que un dels temes recurrents del 
nostre escriptor és Benissa i un altre els pobles de la Marina i les 
seues gents. Així ha estat d’ençà que va decidir instal·lar-se al seu 
poble al qual ha dedicat, a més dels esforços literaris, el compromís 
de ciutadà honest i compromès. Però no és el moment d’aturar-nos 
a glossar un aspecte tan conegut, més aviat caldria parar atenció 
en el fet que ha persistit en la vida i l’obra de Capó el propòsit de 
reivindicar la condició de “ser de poble”, que no equival probablement 
a ser “rural”, en el sentit que s’ha emprat el terme en parlar de 
determinada literatura, sinó al fet de viure d’acord amb unes 
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convencions socials pròpies de comunitats humanes organitzades 
al voltant del concepte de l’antic “burg”, amb jerarquies estables i 
habitants que són l’essència definitòria del lloc, els quals ostenten 
funcions socials i laborals ben delimitades i poc o gens variables. 
Això és per a Bernat Capó ser de poble i en aquesta definició troba 
l’autor el material per a exposar el seu costumari.

En altres papers ens hem referit al perill que aquesta mena 
d’obres de la producció caponiana siguen —i de fet són— titllades 
d’anacròniques per tal com la literatura costumista és feta mentre la 
majoria de propostes literàries contemporànies beuen des de fa temps 
d’escoles avantguardistes o dels seus epígons i en aquest context la 
literatura de tema tradicional passa per una crisi d’acceptació o si 
més no ha de suportar sovint qualificatius pejoratius. Però ningú 
no pot estar segur que el temps sempre avance de forma lineal; ara 
mateix, i sense intenció d’entrar en polèmiques sobre estètiques i 
modes, estem convençuts que no és fàcil de mantenir el qualificatiu 
d’anacrònic a un recull d’articles com el que ens ocupa. La trentena 
d’anys transcorreguts des que Capó va començar a escriure a 
contracorrent sobre el nostre món rural i tradicional ens obliguen si 
volem ser honestos, a reconsiderar alguns plantejaments.

Per una banda, el temps transcorregut ens ha proporcionat un 
creixement poblacional molt superior al creixement vegetatiu dels 
pobles. L’augment desmesurat d’habitants procedents d’indrets ben 
diversos, amb aportacions culturals innegables, i una modificació 
sovint agressiva de la fesomia urbana tradicional, ens hauria de 
permetre pensar en una ampliació del públic destinatari de les 
“coses de poble”, de les “nostres” coses de poble; ara l’autor d’un 
costumari qualsevol està més obligat que mai a fer-se llegir a tot 
arreu sense distincions, però també fóra desitjable que algú amb 
prou poder de convicció i d’influència en els estats d’opinió creés 
entre la població nouvinguda la necessitat d’integrar-se en aquesta 
societat, i que aquesta integració passés perquè hom considerés com 
un valor positiu el coneixement amable i el respecte a les nostres 
tradicions. Podríem trobar mostres significatives d’integració 
cultural en el món festiu, per exemple; baste fullejar algun llibret de 
falles perquè hom puga llegir de tant en tant algun article que narre 
com la sana participació en la festa ha fet esborrar el color de la pell 
i ha facilitat l’aprenentatge de la llengua autòctona a un inmigrant 
que altrament hauria viscut en la marginalitat més absoluta.
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Tanmateix, no podem parlar, ni de bon tros d’una integració fàcil 
i massiva, ni tan sols podem afirmar que els vents bufen a favor 
d’aquesta possibilitat: sense referir-nos a certes actituds indígenes 
d’autoodi, el turisme i el comerç, sensibles a la proximitat del diner, 
es decanten sovint pel còmode mestissatge cultural que té aquell 
atractiu component exòtic i novedós per a tothom. Quan sembla 
que el Halloween ha guanyat la partida al dia de les Ànimes, el 
Saint Valentine al sant Donís i la pizza a les coques al calfó, cal 
començar a pensar que estem parlant d’un procés de substitució 
cultural, d’un mestissatge, que ni tan sols l’escola, com se solia 
pensar ingènuament, podrà aturar i ni tan sols regular en favor 
dels nostres valors tradicionals. Encara més, la mateixa escola ha 
d’afrontar el repte de la multiculturalitat i el plurilingüisme i, en 
aquest context, caldrà preguntar-se quin lloc ocuparà el nostre 
costumari tradicional, la nostra manera de veure el món expressat a 
través de la llengua però també a través del gust, del menjar, de les 
relacions socials, de les festes i  del coneixement d’una terra potser 
ja massa transformada.

El moment històric que vivim és doncs decisiu si no volem liquidar 
en pocs anys els valors que ens han identificat com a poble. Allò que 
era una inofensiva peça de museu ara es torna un artefacte potent 
de resistència. I ja se sap que qui resisteix pot tenir alguna opció de 
passar a l’atac per a recuperar posicions. Per això cal posar en valor 
obres com la que ara completa Bernat Capó. Fóra llarg plantejar 
ara i ací els “qui”, els “com” i tot allò que comportaria una eficaç 
campanya de divulgació del nostre patrimoni tradicional, baste, de 
moment a exposar el que hom pot trobar en aquest tercer volum del 
Costumari.

El darrer lliurament consta de cinquanta articles dividits 
en una dotzena d’apartats: animals i plantes, atifells, creences i 
supersticions, el cicle anual, festes i celebracions, institucions, jocs 
i esports, menjars, oficis, qüestions de llengua, rituals i treballs. La 
variada gamma temàtica, però, no desdibuixa en cap moment el 
peculiar estil expositiu de Bernat Capó.

La majoria d’articles s’encapçalen unes vegades amb l’enunciació 
del tema: 

Anem a parlar de la síndria, de la família de les cucurbitàcies, 
ben coneguda per tot arreu del món i protagonista  d’un joc antic 
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en un temps en el qual les alternatives per jugar eren escasses. 
(La rolla)

 Altres amb una definició del concepte suposadament perdut: 

 La paraula consum, entre d’altres accepcions, a més de l’acte 
i efecte de consumir era, en temps passats, un impost, damunt 
certs aliments i altres tipus de gèneres que s’introduïen a les 
poblacions, i altres amb un acurat joc de sinonímia: El ferro colat 
també es coneix, encara que bastant menys, com a ferro fus. 
(Consum/fielat)

 I no s’oblida tampoc el nostre autor d’apel·lar al lector, 
especialment jove, que no ha tingut accés al concepte, al fet o a 
l’activitat: “Segurament els nostres joves hauran sentit parlar d’un 
enginy anomenat gasogen” (Gasogen).

S’agrada també Bernat Capó d’aportar una visió intercultural 
quan exposa el tema: 

Al voltant de l’origen de la planta tenim a l’abast una llegenda 
hindú que conta que un de tants deus o deesses, dependents del 
deu suprem Brahaman, li donà a l’home, -a la humanitat caldria 
dir- la planta del cànem per tal de que pogués obtenir delectació 
amb l’ús moderat del sexe, recuperar-se de la fadiga després del 
treball, dormir sense malsons i somniar amb prats verds i rierols 
d’aigua sempre fresca. (Cànem i canyamó)

O bé la fonamentació històrica, llegendària o totes dues alhora, 
juntament amb l’apel·lació al jove lector:

La gent jove, generalment, desconeix l’existència del sacramental 
d’origen miraculós –potser diví- que la tradició, amb mescla de 
llegenda, ha anat transmetent des d’aquell llunyà dia en què 
l’orde carmelità i la insígnia van unir la seua història. Era l’any 
1251, a la ciutat britànica de Cambridge – rival d’Oxford en esport 
i ensenyança- quan al frare, carmelità, Simeó Stock, després dels 
habituals precs demanat el favor celestial de posar ordre entre 
els germans en la vida monacal un tant rebolicats per les enveges 
i renyines, se li aparegué la Verge, portant a les mans una mena 
d’amulet que lliurà al meravellat religiós, i dient-li: “Tots aquells 
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que moriran  resant amb aquest objecte no sofriran el foc etern” El 
futur sant va veure el cel obert –mai emprada tan adequadament 
la frase- i com va passar amb Moisés, segles enrere, anà a corre-
cuita a posar en coneixement dels companys la bona nova i regnà 
la pau en els convents carmelitans. (Escapularis)

Siga com siga, allò que predomina en els textos caponians és 
en primer lloc la voluntat didàctica que ja ha estat a bastament 
posada de manifest amb les citacions de més amunt. En segon lloc, 
però, hi ha la preocupació per la llengua i més concretament per la 
recuperació del lèxic. Bernat Capó es conscient que la pèrdua del 
lèxic, com la pèrdua d’un ofici, d’un menjar o d’un estri de cuina 
suposa un pas més cap a l’empobriment cultural i és per això que ja 
des del títol de molts articles, l’autor reivindica el mot: “cullerots”, 
“lloques”, “gasogen” o “repès”, per exemple. De la mateixa manera, 
els articles contenen una bona dosi d’aclariments lèxics, de 
sinonímies i d’excursos sobre la validesa del mot: “O catxerulos o 
miloques, també estel, tant s’hi val.” (Milotxes). Convé ressaltar en 
aquest punt la presència sovintejada de les etimologies, però  en 
l’estil didàctic de l’escriptor de Benissa preval la ironia: “Aquestes 
gallines –gallus domesticus, la nota llatina no feia falta, no queda 
malament,” (lloques) , o l’explicació amable: 

Començarem parlant d’un costum, potser el més viu de tots els 
coneguts. Es tracta de l’oferiment que es fa als més petits de la 
casa, en especial per part de la mare, quan se’ls diu, vols ma? 
“Ma” res no te a veure amb la forma femenina  del possessiu 
mon –el meu- ni tampoc amb l’extremitat del braç, senzillament 
vol dir aigua i així es diu encara pertot arreu de les nostres 
comarques i pel que podem comprovar segueix sent paraula en 
ús entre nosaltres i els àrabs.

La cultura costumista, de la mà de Bernat Capó, no pot deixar de 
banda la presència viva del modisme encara viu en el parlar: 

El mes de febrer ha estat odiat per mentider. Si el segon dia —la 
Candelera— plora, ja està l’hivern fora, si riu ja som a l’estiu. ‘Si 
el segon dia – la Candelera – plora, ja està l’hivern fora, si riu 
ja som a l’estiu.’ Una broma de mal gust. La veritat és que, un 
altre refrany ho diu ben clar: ‘Febreret el curt, pitjor que el turc.” 
(Febrer) i des del refrany a la referència a la cançó popular: la 
cançoneta aquella de ‘Padrí pollós, el gai i el gos’. (Estalviar)
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En conclusió, aquest llibre, com els seus antecessors, ve a omplir 
un buit i a esperonar l’investigador a continuar espigolant pel 
rostoll del nostre món tradicional, a convidar el lector a mirar el 
nostre país amb uns ulls més amables i fins i tot gosaríem a dir que 
a incitar els nous creadors a produir discursos tan moderns com es 
vulga sense haver de renunciar al coneixement de la tradició i als 
valors humans més nostres. Bernat Capó té dret a encetar noves 
vies literàries i tant de bo que no hi vulga renunciar.
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