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LA NARRATIVA VALENCIANA DE TRADICIÓ ORAL

Anna Ballester

ES DEL PRINCIPI DELS TEMPS LA HUMANITAT HA 
necessitat l’aliment de les paraules per a poder viure. Es 
podria dir que el plaer d’imaginar, de somniar, d’inventar 
i escoltar històries i de crear altres mons meravellosos 
és una necessitat vital com menjar o respirar i que ha 
estat una constant al llarg dels segles i encara perdura 
als nostres dies.

La literatura de tradició oral ens ha fet hereus d’un gran tresor de 
paraules en forma de rondalles, refranys, cançons, acudits, jocs rimats 
per aprendre diferents parts del cos, nadales, embarbussaments o 
tirallongues. Aquesta literatura, de caire lúdic i evasiu, també ha 
realitzat tradicionalment la funció de transmissora de coneixements, 
de valors, de maneres de resoldre confl ictes o d’actituds per superar 
problemes. Tot això, utilitzant sempre un llenguatge senzill i tractant 
d’afavorir la convivència, com podem constatar en els contes populars 
tradicionals o rondalles.

Encara que les rondalles conten històries imaginàries amb situ-
acions inversemblants (animals que parlen, botes que corren cent 
llegües, princeses que desperten després de molts anys dormint...), 
els missatges que transmeten  estan impregnats de veritat. Per això 
tenen el poder d’apropar-nos al món de la realitat. Però les rondalles 
no sols contenen missatges socials. El contingut psicològic que se’ls 
ha atribuït  és l’aportació més recent a la interpretació dels contes. 
Segons Bruno Bettelheim, els contes ajuden a dominar els proble-
mes psicològics del creixement (frustracions narcisistes, confl ictes 
d’Edip, rivalitats entre germans, etc.), faciliten l’adquisició del sen-
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timent d’identitat i d’autoestima. La forma i l’estructura dels contes 
suggereixen als xiquets imatges que li serviran per estructurar la 
seua imaginació i canalitzar millor la seua vida. A més, les rondalles 
sempre acaben bé, i el fi nal feliç els transmet tranquil·litat i esperan-
ça en la resolució dels seus confl ictes personals. Per tant, els contes 
ajuden els xiquets i xiquetes a madurar psicològicament afavorint-ne 
el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal.

Va ser a partir del segle XIX, amb l’interès creixent dels folkloristes 
i dels escriptors romàntics per la Literatura popular de cada país, 
quan es va iniciar la tasca de recopilació de textos de transmissió 
oral, i van aparèixer valuosos reculls de rondalles. Al mateix temps 
que es recollien les rondalles, va anar sorgint també l’interés dels 
folkloristes pels estudis comparatius (es van replegar versions d’una 
mateixa rondalla en diferents llocs) i la sistematització.

Els antecedents

El País Valencià no va ser aliè a aquest interès per la literatura de 
tradició oral. Durant la primera meitat del segle XX es van publicar els 
tres volums de Coses de la meua terra (La Marina, 1912, 1920 i 1947) 
de Francesc Martínez i Martínez . I va ser a partir de la dècada dels 
1950 quan Enric Valor va publicar Rondalles Valencianes i Meravelles 
i Picardies: Rondalles Valencianes. Aquestes rondalles assoliren gran 
popularitat i s’han reeditat contínuament. En ocasions, s’han adaptat 
per als lectors més menuts. La tasca realitzada per Enric Valor de 
dignifi cació de la literatura de tradició oral i de posada en valor dels 
contes populars, van despertar una gran interès i a fi nals del segle 
XX la recollida, publicació de noves rondalles i reedició d’anteriors, va 
experimentar un augment considerable. En citarem alguns exemples:

1. LACUESTA, Marisa (1980): Recollim contes populars. Ed Diputació 
de València. Sueca.

2. VALOR, Enric (1984-88): Rondalles Valencianes. Ed. Del Bullent. 
Picanya.

3. GONZÁLEZ CATURLA, Joaquim (1985): Rondalles de l’Alacantí: 
Contes populars. Institut d’Estudis Joan Gil Albert. Diputació d’Ala-
cant. Alacant
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- (1997): Rondalles del Baix Vinalopó: Contes populars. Institut 
d’estudis Joan Gil Albert. Diputació d’Alacant. Alacant.

- (1998): Rondalles de l’Alacantí. Contes populars. Ed Aguaclara. 
Alacant.

4. PASCUAL TIRADO, Josep (1988): Tombatossals. Ed. Tres i Quatre. 
València.

5. GUARDIOLA, Pepa (1988): El llop i la cogullada. Ajuntament de 
Xàbia. Xàbia.

- (1998): Contes de riu-rau. Institut d’estudis Joan Gil Albert. 
Ajuntament de Xàbia.

6. VALOR, Enric (1992-95): Rondalles Valencianes (8 volums). Adap-
tació de Rosa Serrano. Ed. Tàndem. València.

7. TORRES, Lleonard i GIMÉNEZ, Llorenç (1993): Rondalles de la 
Ribera. Ed Camacuc. Vaència.

 - (1994): Rondalles meravelloses de la Ribera. Ed Camacuc. Va-
lència. 

8. ESCUDER, Tomàs (1994): Contalles del món. Ed. Bromera. Alzira.
9. JUAN, Miguel i Pastor, PASCUAL (1994): Contes de la Costera. Ed. 

Denes. Paiporta.
10. VICENT ADELL, Marc (1997): Temps de llegendes. Ed. Voramar. 

Picanya.
11. MARTÍ ADELL, Cristòfor (1999): Contes de l’Horta. Ed. Voramar. 

Picanya.
12. GASCÓN, Francesc (1999): Rondalles de la Vall d’Albaida i 

l’Alcoià. Ajuntament d’Ontinyent. Ontinyent .
Començat el segle XXI, en plena era de les noves tecnologies, de 

la informàtica i d’internet, la necessitat d’històries de fi cció perdura. 
Per tant, han continuat apareixent i reeditant-se reculls de contes 
populars i llegendes, tals com:

1. GIMÉNEZ, Llorenç (2001): Tresor de contes. Ed. Voramar. Picanya.
2. CANO, Carles (2002): Llegendes del Sol i de la Lluna. Ed Bro-

mera. Alzira
3. GIMÉNEZ, Ll. i TORRES, Ll. (2002): Pepet el geperut i Roc el panxut, 

i altres rondalles. Ed. Baula Edelvives. Mislata.
4. GIMÉNEZ, Ll. (2006): Els contes del Sambòrik de punt 2. Ed 

Perifèric. Catarroja.
7.  PONS, Roger (2007): Carmeta l’enrabosada. Ed. Denes. Paiporta.
8. GIMÉNEZ, Llorenç (2007): El secret de les cinc llegendes. Ed. 

Bromera. Alzira.
9. VALOR, Enric (2007): La mare dels peixos. Ed. Del Bullent. Pi-

canya.
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10. VALOR, Enric (2007): Història d’un mig pollastre. Ed del Bu-
llent. Picanya

11. LABRADO, Víctor (2007) Llegendes valencianes. Ed Bromera. 
Alzira.

12. CANO, Carles (2008): Contes d’ahir i de sempre. Ed Perifèric. 
Catarroja.

13. VICENT ADELL, Marc (2008): La llegenda del moro Mussa. Ed 
Marfi l. Alcoi.

14. FRANCO, Josep (2008): Rondalles valencianes. Ed Bromera. 
Alzira.

15. VV. AA. (2009): Rondalles de la Marina. Ed Brosquil. València.
16. VERDÚ, Jordi R (2009): Peret de la poca por. Ed Marfi l. Alcoi.

L’actualitat

La literatura infantil actual està molt infl uenciada per la Litera-
tura popular tradicional, tal com ho demostren treballs d’investigació 
com el realitzat per Caterina Valriu: Infl uència de les rondalles en la 
literatura infantil i juvenil catalana (Palma 1998). 

En el cas del País Valencià, també descobrim les petjades de la tra-
dició oral en la Literatura infantil. Tenim un important elenc d’autors 
i autores que recuperen en les seues obres,personatges fantàstics de 
l’imaginari col·lectiu, típics de les rondalles meravelloses, tot i que, 
de vegades, s’inverteixen les seues funcions i es desmitifi quen o es 
caricaturitzen. 

Alguns d’eixos personatges són: bruixes i bruixots (Viatge al País 
dels Cocòlits de J. A. Fluixà;  Amanida de bruixes  de R. Serrano; Tere-
seta la bruixeta de J. Gregori; La bruixa d’E. Lluch, L’autobús Jordiet 
i la bruixa Elisenda  de J. Pla, El País dels dos sols de R. Guillem, 
etc.), mags (El mag Floro de M. Viana; Gratacelònia de J.A. Fluixà; 
La fada dels somnis de M. Viana, Lluna i la pluja de Ll. Vallés, etc), 
gegants (Les campanades de San Joan d’E. De Lanuza; L’ogre dels 
dàtils de F. Sempere; El gegant Romuald de M. D. Pellicer; L’ogre 
d’E. Lluch; El gegant Tacatoc de C. Cano, etc.), animals personifi cats  
(Quatre històries d’animals de J. Franco; Contes rosegats de C. Cano; 
Els animals agraïts de Ll. Giménez; Com una cabra de M. D. Pellicer; 
Un drac mínim d’A. Miró; Fil que penja de M. D. Pellicer, etc).

La llista podria seguir amb dimonis, homes del sac, fades o donyets. 
Tot un seguit de personatges fantàstics, habitants de les pàgines 
impreses dels llibres que esperen els lectors per a encisar-los amb 
les seues històries i fer-los gaudir de la lectura.


