
73

L’AIGUADOLç núm 46 (2017), pp. 73 - 90                    Edita: Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta

L’ORALITAT EN MATèRIA DE BRETANyA, 
DE CARMELINA SáNChEz-CUTILLAS1

Josep V. Garcia Sebastià
ISIC-IVITRA

(Universitat d’Alacant)

1. Unes notes introductòries

ATèRIA DE BRETANyA, DE CARMELINA 
Sánchez-Cutillas, ocupa, per diverses raons, un 
lloc destacat en l’àmbit de la narrativa valenciana 
contemporània. En primer lloc, és una obra pionera 
dins del procés de represa i modernització de la prosa 

en llengua catalana al País Valencià, el qual començà a prendre 

1 Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació 
Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Progra-
ma de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts 
Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel∙lència, ref. ISIC/012/042), i en 
el marc dels projectes d’investigació següents: «Gramàtica del Català Modern 
(1601–1834)» (MINECO, ref. FFI2012- 37103); «Continuació de la Gramàtica 
del Català Modern (1601–1834)» (MINECO, ref. FFI2015-69694-P); «Consti-
tució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)» (IEC, 
refs. PT 2012-S04-MARTINES; IEC1-15X); Digicotracam (Programa PRO-
METEO per a Grups  d’Investigació en I+D d’Excel∙lència, Generalitat Valen-
ciana, ref. PROMETEOII-2014-01), finançat amb fons FEDER de la UE; i el 
«Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Dia-
cronia lingüística i Traducció» (Universitat d’Alacant, ref. GITE-09009-UA). 
A més, ha estat possible gràcies a la concessió d’un ajut per a la contractació de 
Personal Docent Investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa 
VALi+d (ACIF/2015/336).
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embranzida a finals dels anys setanta i començaments dels 
vuitanta. Tal com ha assenyalat Joan Borja (2001), amb aquest 
relat Carmelina contribueix a construir un model de llengua 
literària senzill i entenedor, «que d’alguna manera assenta unes 
bases per a la prosa narrativa publicada a partir d’aquell moment» 
(Borja 2001: 221). D’altra banda, el discurs narratiu de Matèria 
de Bretanya és ben singular. L’obra es presenta com una novel·la 
amb un component memorialístic i autobiogràfic molt marcat 
(Esteve: 2013) i amb un estil que imita el llenguatge infantil i 
incorpora recursos discursius de l’oralitat.

La presència d’estratègies que remeten a la parla ja ha estat 
apuntada en altres estudis. Així, Anna Esteve considera que 
«l’oralitat és un dels trets més aconseguits d’aquesta obra» (Esteve 
2013: 160). Certament, la veu narrativa de Matèria de Bretanya 
utilitza una nòmina considerable de mots, construccions i figures 
retòriques que evoquen el registre oral propi de les situacions 
comunicatives informals i espontànies. Ara bé, el fet cert és que, 
llevat de les onomatopeies i els polisíndetons (Borja 2001; Esteve 
2013), la majoria d’aquests recursos encara no s’han analitzat. 
Precisament per això, l’objectiu del present article és inventariar, 
classificar i descriure les marques d’oralitat més importants de la 
narració de Sánchez-Cutillas.2

Com veurem, l’oralitat de Matèria de Bretanya és un aspecte 
que afecta tots els nivells de la llengua (el fonortogràfic, el 
morfosintàctic, el lexicosemàntic i el discursiu) i que, a més, està 
relacionat amb altres trets rellevants de l’obra. Aquestes són: (a) 
la perspectiva infantil de la veu narrativa, (b) la integració de 
material etnopoètic en el relat i (c) la finalitat testimonial de la 
narració. 

2 L’edició que hem utilitzat per a realitzar aquest estudi és la de 3i4 de l’any 
2015 (Sánchez-Cutillas: 2015).
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2. La recreació de l’oralitat en Matèria de Bretanya

2.1 Marques fonortogràfiques

Des del punt de vista fonortogràfic, els indicis d’oralitat de 
Matèria de Bretanya s’observen en l’ús reiterat d’onomatopeies. 
Aquestes formes són un dels pocs recursos provinents del discurs 
oral que s’han identificat en la narració de Carmelina fins ara    
—ja ho avançàvem en la introducció. A més, les onomatopeies 
s’han vinculat al llenguatge infantil que caracteritza l’obra. En 
aquest sentit, Anna Esteve afirma que la de Sánchez-Cutillas 
és una «prosa farcida d’onomatopeies» (Esteve 2013: 164), i 
relaciona aquesta estratègia amb la perspectiva infantil de la 
narradora protagonista. Per la seua banda, Joan Borja considera 
que les onomatopeies «remeten directament» al llenguatge 
infantil de la narració (Borja 2001: 227). Comptat i debatut, 
l’ús d’aquestes expressions apunta a una característica que, 
com veurem en els apartats següents, es repeteix al llarg de les 
pàgines de Matèria de Bretanya: i és que l’oralitat —o, si més no, 
algunes marques d’oralitat— contribueix a configurar el caràcter 
infantil del discurs narratiu. Altrament, les onomatopeies també 
són figures recurrents en les narracions de base oral —basta llegir 
les Rondalles valencianes d’Enric Valor o l’Aplec de rondaies 
mallorquines d’Antoni Maria Alcover per comprovar-ho (Borja: 
1999; Riba i Rius: 1997).

Algunes onomatopeies de Matèria de Bretanya estan totalment 
convencionalitzades, com per exemple tic-tac (p. 63),3 que evoca el ‘so 
del mecanisme d’un rellotge’. Així ho demostra el fet que l’expressió 
aparega recollida en el Diccionari de la llengua catalana (diec2, s. v. 
tic-tac, 1), en el Diccionari català-valencià-balear (dcvb, s. v. tic-tac) 
i en el Gran diccionari de la llengua catalana (gdlc, s. v. tic-tac, 1). 

3 Optem per representar les onomatopeies de manera convencional, és a dir, 
com a expressions bimembres en què les unitats iterades se separen amb un 
guionet. Cal tenir en compte, però, que en la novel·la de Carmelina les ono-
matopeies apareixen sempre sense guionet i, sovint, repeteixen més de dues 
vegades la unitat que representa el so. A més, també poden anar seguides de 
punts suspensius.
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Altres formes només apareixen documentades en el dcvb, com 
ara tac-tac, ‘so repetit de cosa que topa, especialment dels copes 
que es donen tupant’ (dcvb, s. v. tac-tac), tin-tin, ‘onomatopeia 
del so argentí de campanetes, picarols, etc.’ (dcvb, s. v. tin-tin) 
i cric-crac, ‘soroll repetit de cosa que es trepitja o es trenca’ 
(dcvb, s. v. cric-crac). En la narració, l’expressió tac-tac s’empra 
per reproduir el so del telègraf (p. 46); tin-tin evoca dos sorolls 
diferents, el de la campana de l’estació de tren (p. 44) i el d’unes 
monedes que roden (p. 73); i cric-crac al·ludeix al soroll que fan 
les petjades quan algú camina per damunt la grava (p. 93). 

Algunes onomatopeies s’usen en un sentit que no es correspon 
amb la definició que donen els diccionaris, per bé que hi està 
relacionat. És el cas de gloc-gloc, ric-rac i rum-rum: gloc-gloc fa 
referència, segons el diec2, el dcvb i el gdlc (s. v. gloc-gloc), al 
‘soroll d’un líquid en sortir d’una ampolla de coll estret al mateix 
temps que hi va entrant aire’; ric-rac és una ‘expressió que evoca 
el soroll de dues coses que es freguen amb violència’ (diec2, dcvb, 
gdlc, s. v. ric-rac); i rum-rum verbalitza ‘una remor, un soroll 
confús’ (diec2, dcvb, gdlc, s. v. rum-rum, 1). En l’obra, gloc-gloc 
reprodueix el so de la pluja (p. 57 i p. 58), ric-rac al·ludeix al 
soroll de les pellofes de dacsa seca de la màrfega (p. 43) i rum-
rum imita el zumzeig de les abelles.4 

Finalment, les expressions cloc-cloc, xin-xan, xaf-xaf, tan-tan, 
iiiiiiiu-iiiiiiiu, buf-buf i tin-tan i ti-to-ti no estan documentades en 
cap obra lexicogràfica. Tant el diec2 com el gdlc recullen la forma 
cloc-cloc i la defineixen com a ‘expressió que evoca la veu de la 
gallina’ (diec2, gdlc, s. v. cloc-cloc). Però en Matèria de Bretanya 
aquesta onomatopeia té un sentit molt diferent, ja que remet al 
‘so que fa el calçat de fusta en caminar’ (p. 39). Precisament, el 
dcvb documenta la forma cloc, ‘sabata que té la sola de fusta’, 
i especifica que és una forma pròpia del parlar d’Alcoi (dcvb, 
s. v. cloc, 5). Com veiem, l’extensió d’aquest mot d’etimologia 
4 En català la forma més general d’evocar el so que fan les abelles i altres 
insectes és zum-zum.
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onomatopeica és bastant restringida. L’onomatopeia, en canvi, 
podria ser una solució d’abast més general, atès que l’hem 
documentada en textos d’altres autors. Així, en l’exemple (1), 
que hem extret del poema «És així, si us plau»,5 de Vicent Andrés 
Estellés, cloc-cloc evoca el so dels socs:

(1) La mort ve descalça; / quan se’n va duu socs / que van fent / cloc... 
cloc... cloc... cloc... (Carbó: 2014: 173, vv. 4-7)

La resta d’onomatopeies esmentades en el paràgraf anterior 
remeten, respectivament, al so que fa el gronxador quan algú s’hi 
gronxa (xin-xan, p. 37), al soroll del tren quan arranca (xaf-xaf, 
p. 44), al toc del rellotge de paret (tan-tan, p. 64), a la remor del 
vent quan bufa (iiiiiiiu-iiiiiiiu, p. 83), al so que emet l’orgue quan 
expulsa l’aire de les manxes (buf-buf, p. 121) i a la música que 
s’interpreta en aquest mateix instrument (tin-tan i ti-to-ti, p. 121).

2.2 Marques morfosintàctiques

En l’àmbit morfològic destaca la profusió de sufixos 
diminutius. D’acord amb Payrató, els diminutius són formes 
pròpies del llenguatge col·loquial espontani (Payrató 1996: 
99), i s’utilitzen sovint com a recursos de modalització —de la 
mateixa manera que els augmentatius— (Payrató 2003: 118). 
En Matèria de Bretanya l’ús reiterat d’aquests afixos tenyeix el 
discurs d’afectivitat i accentua la caracterització infantil de la 
veu narrativa. Això s’observa, per exemple, en (2), (3) i (4), uns 
fragments on els diminutius perfilen la perspectiva fantasiosa de 
la narradora i, alhora, potencien el to entranyable del relat:

(2) I vivien en una casa de paperets de colors, perquè en aquell país [el Japó] 
no feien les cases amb algeps ni amb pedres ni amb rajoles, sinó amb 

5 «És així, si us plau» és un poema que, si més no pels aspectes formals i 
d’estil, es podia encabir en la producció estellesiana categoritzada com a «po-
esia de la fantasia infantil» per Vicent Escrivà i Vicent Salvador (escrivà i 
salvador: 1986). I, justament, un dels trets més destacables de la composició 
és l’ús d’elements eminentment orals, com ara les onomatopeies.
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trossets de paper de tots els colors. I la casa estava voltada per caminets 
de sorra daurada i fina, i al davant tenia un jardí d’arbres nans. (p.39)

(3) La mare Paula havia alletat un oncle meu, que diu que sa mare va morir 
en nàixer ell. I ara era tan vella que caminava a poquet a poquet amb 
el cap mirant terra, i el seu rostre estava ple d’arrugues, com si fossen 
caminets de temps i per cada caminet aplegàs un record. (p. 56)

(4) A vegades la mestra Cantarrana ens feia resar massa, i en acabant, per 
llevar-nos l’ensopiment del rés, ens explicava coses molt boniques. Deia 
que la lluna era feta de trossets de miralls i era l’estatge d’un vellet que 
sempre duia un feix de llenya seca a l’esquena, i que quan la lluna era 
sencera, bé, però quan era una llesca de lluna a punt d’anar-se’n a l’altra 
banda del món, el vellet amb prou feines podia romandre-hi. I les estrelles 
eren les finestretes del cel, per on els àngels ho tafanejaven tot. (p. 72) 

Pel que fa a la forma dels sufixos, predominen els diminutius 
–et / –eta, tot i que també documentem l’ús de –on / –ona (només 
en micona i xicon / –a) i –iu / –iua (només en xicotius). 

quant a la sintaxi, cal destacar en primer lloc l’abundància 
de polisíndetons. La reiteració d’estructures coordinades és un 
tret més aïna propi de la parla espontània. Així i tot, també és un 
recurs retòric molt utilitzat en literatura per agilitzar el discurs i 
acostar-lo a l’oralitat. De fet, l’ús del polisíndeton és ben freqüent 
en altres obres de la narrativa catalana més o menys coetànies a 
Matèria de Bretanya, com ara les narracions de Mercè Rodoreda 
(Contrí i Cortés 1999; 2003). Pel que fa al text que ens ocupa, 
aquesta figura, a banda d’agilitzar i simplificar la sintaxi, també 
contribueix a simular el llenguatge infantil sobre el qual es 
fonamenta tota la narració (Borja 2001: 227; Esteve: 2013: 164). 
Tot seguit, reproduïm un parell de fragments per il·lustrar, a tall 
d’exemple, la consecució constant d’oracions coordinades: 

(5) I la partida de llargues era la vida que vivíem a l’estiu, perquè la calor 
ens portava agafats de les mans seues i les mans de la calor eren fetes 
de cel blau i de sol fort i de dies llargs i de clarors de nit tèbia. (p. 44)
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(6) I la tristor de la processó i les senyores ploriquejant així que passava la 
imatge, i el rellotge que volia ser un port sense ser-ho, era la funció; i 
el soroll de la pólvora i la flaire de la murta encatifant els carrers com 
si fos l’enrajolat de les cambres de dalt, i la revel·la en acabar de sopar, 
era la vida nostra de debò. (p. 65)

En (5) i (6) observem que hi ha una concatenació 
d’enumeracions. No debades, la coordinació i la juxtaposició 
fomenten l’acumulació d’idees. Aquest és un fenomen molt 
habitual en les «manifestacions orals» (Contrí i Cortés 2003: 
28); i, evidentment, també és una estratègia recurrent al llarg de 
tot el relat de Carmelina. Els casos de (7) i (8) exemplifiquen 
la proliferació d’enumeracions juxtaposades —i, per tant, 
d’asíndeton— en determinats passatges de la narració: 

(7) Alguna parella de nuvis, un malalt a l’especialista, el viatjant d’una 
fàbrica de tovalles i de llençols, el senyor vicari a dur la neboda a un 
col·legi de monges... (p. 44)

(8) I entre núvols i vent i dies de claror passava el temps com un feix de 
coses petites: la mort d’un albat... aqueixa mestra nova que venia de 
ciutat... el convit que oferia ma mare als de Derecha Regional que 
havien donat un míting a casa meua... aquells forasters que anaven de 
poble en poble cantant per totes les places [...]. (p. 84)

Una altra marca oral destacable de la veu narrativa és la repetició 
de seqüències. Algunes d’aquestes repeticions es concreten sovint 
en paral·lelismes com els que exemplifiquem en (9) i (10):6 

(9) Eren uns carrers plens de vida i de llum i de moviment, plens de crits i 
de paraules, de plors de xicons que es barallaven i de cançons de mares 
dormint els fillets. (p. 35)

(10) [...] i era com si els rostres quiets a l’altra part dels vidres de les finestres 
no tinguessen un nom dintre seu, ni una vida de persona que camina per 

6 Convé remarcar que els paral·lelismes de (9) es constitueixen per mitjà 
d’un polisíndeton; de fet, l’abundància de paral·lelismes en l’obra està molt 
vinculada a la repetició constant d’estructures coordinades.
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sobre la terra, ni un cor per a estimar, ni una vida alegre per a regalar-la 
als nens del vent que els saludaven. (p. 45)

Inma Contrí i Carles Cortés (2003) documenten paral·lelismes 
d’aquesta mena en la narrativa de Rodoreda, i també els 
relacionen amb la parla: «El narrador, en tant que emissor d’un 
discurs basat en l’oralitat, en el seu procés mental, repeteix de 
vegades les mateixes estructures a partir de les quals desenvolupa 
el missatge» (Contrí i Cortés 2003: 23-24).

A banda dels paral·lelismes, en Matèria de Bretanya abunden 
les duplicacions de mots i locucions que o bé fan una funció 
intensificadora, com s’esdevé, per exemple, en (11), (12) i (13), o 
bé assumeixen un valor iteratiu o de continuïtat, com és el cas de 
(14), (15) i (16):

(11) [...] i amania el missatge que se n’anava caminant per dins d’un fil a 
pressa a pressa com un centcames. (p. 46) 

(12) [...] com els trossets d’un mirall quan es trenca i et veus petita petita en 
cada mica de vidre. (p. 83)

(13) Les dones que no podien comprar l’aigua quan hi havia seca, passaven 
hores i hores vora la font [...]. (p. 91)

(14) I parlant parlant de contrabandistes amb el got mig buit en la mà, mon 
pare els va oferir cigarretes d’aquell tabac de picadura. (p. 48)

(15) Aqueixa escaleta ens va costar prou feines de pujar, perquè aleshores jo 
m’agafava al passamà i Maria tirant tirant. (p. 70)

(16) Les casetes de les aranyes eren de seda brilladora, i elles filant filant 
molt atrafegades [...]. (p. 93)

Les repeticions de (11), (12) i (13) es poden parafrasejar per 
molt de pressa, molt petita —o, fins i tot, per un altre adjectiu més 
intensiu, com ara minúscul— i moltes hores respectivament. En 
canvi, les construccions de (14), (15) i (16) expressen una noció 
iterativa o de continuïtat pel fet que (a) els elements repetits són 
verbs, (b) apareixen conjugats en gerundi,7 (c) fan referència a 

7 Cuenca (2007: 200) assenyala que el gerundi és «la forma típica de la conti-
nuïtat i la iteració». 
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situacions de caràcter duratiu i (d) es poden parafrasejar per «x 
reiteradament / continuadament» (Cuenca 2007: 200). Tant les 
estructures intensives com les iteratives accentuen l’oralitat i el 
caràcter infantil de la veu narrativa en l’obra. No debades, Maria 
Josep Cuenca, que ha estudiat aquestes repeticions des d’una 
perspectiva pragmàtica, considera que són construccions pròpies 
d’«un registre informal, probablement oral o que es vincula 
d’alguna manera a l’oralitat, com ara un conte infantil» (Cuenca 
2007: 190). A més, cal afegir que, en el seu treball, Cuenca utilitza 
molts exemples extrets de les rondalles d’Enric Valor. 

D’altra banda, Carmelina empra altres construccions repetitives 
amb caràcter distributiu o iteratiu que també recorden algunes 
fórmules de la narrativa oral: 

(17) Aquell qui no volgués caminar, per un quinzet podia prendre la galera 
del tio xinelo, tot el dia amunt i avall de l’Olla a la plaça del Convent 
i torna i volta. (p. 34)

(18) El principal tràfec de la gent, uns cap ací, d’altres cap enllà, era quan 
arribava l’estiu [...]. (p. 43)

(19) L’estiu era com els partits de llargues que jugaven els homes els 
diumenges al carrer Fondo; pilota ve pilota t’envie. (p. 43)

(20) I els xiquets i les xiquetes de costura anàvem cantant costera dels 
Matxos amunt costera dels Matxos avall [...]. (p. 84)

(21)  [...] quan la llum del far inicia el joc amb les ombres —ara sí, ara no— 
parpellejant rítmicament i incansable [...]. (p. 130)

Altres repeticions s’emmarquen dins d’estratègies discursives 
més generals que també representen el llenguatge infantil. En 
aquests casos els elements iterats formen part de comparacions, 
(22), descripcions, (23), o definicions, (24), de caràcter innocent 
i pueril, que reprodueixen la manera com Carmelina —o, si més 
no, la veu narrativa— percep la realitat de menuda: 
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(22) I les pilotes eren la gent que carregava els muls amb les eines més 
necessàries i les màrfegues de pellorfes de dacsa seques, que quan et 
ficaves al llit feien ric rac, com si tots els ratolins del món correguessen 
per damunt de totes les pellorfes seques de dacsa del món. (p. 43-44)

(23) [...] i la façana de davant i la de darrere i tota la casa de l’estació era 
color d’estació engroguida, que es veu que se li pegava la color dels 
comiats de la gent que viatjava de tant en tant. I era un groc mort. I la 
campaneta no feia alegria en sentir-la com les altres campanetes que jo 
havia sentit. (p. 44)

(24) quan hi havia porrat l’assignació nostra era de dues pessetes, però 
sempre les volíem lligades, i lligades era que ens les donaven en una 
moneda sense partir, de plata lluenta com les pessetes però una mica 
més gran, i valia com dues de les petites. (p. 100)

Finalment, convé afegir que la iteració i la intensitat no sols 
s’expressen per mitjà de determinades estructures repetitives, 
sinó que aquesta estratègia alterna amb l’ús de la construcció 
col·loquial vinga de + [infinitiu], la qual permet, precisament, 
«intensificar un estat de coses, donant-li un aspecte iteratiu» 
(Sancho 2000: 319): 

(25) I si caminaves de nit pel camí del cementeri, te n’eixien les llums al 
mig del camí i vinga de ballar com si les empentàs el vent [...] (p. 68)

(26) Va prendre una miqueta de pasta i vinga de rodar-la amb la mà, i quan 
el puret estigué acabat el salivava per deixar-lo més llis i més lluent 
[...]. (p. 108)

2.3 Marques lèxiques
Pel que fa al lèxic, cal destacar, en primer lloc, l’ús d’unitats 

fraseològiques amb caràcter intensiu i, fins i tot, hiperbòlic. Ens 
referim a expressions ben genuïnes que són pròpies de situacions 
comunicatives més aïna informals, i amb les quals Carmelina 
recrea la parla espontània dels alteans. A continuació enumerem 
un seguit de locucions a tall d’exemple:
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(27) [...] bruts de terra i suant com a botiges. (p. 34)
(28) [...] i ma mare es va fer roja fins als cabells [...]. (p. 38)
(29) [...] el navili empentat pels colps de mar va pegar contra els esculls 

d’una illa perduda i es badà com una nou. (p. 39)
(30) Però ensems també érem de la mateixa pell del dimoni, qualitat aquesta 

que ens alliberava d’una vida que d’altra manera hauria estat molt 
avorrida [...]. (p. 49)

(31) [...] sempre voltats d’un nombrós ramat d’oncles, de ties i de maràvies 
de l’any de la polca [...]. (p. 49)

(32) [...] en aplegar a l’escala s’agafà a la baraneta amb més força que un 
dimoni. (p. 70)

(33) [...] en sentir el primer toc eixien cametes valeu-me cap al poble [...]. 
(p. 102)

(34) Diu que li va venir un rodament de cap i dient Jesús va caure a terra. 
(p. 106)

(35) Sempre que ens sentia parlar al meu avi i a mi armava un cartapell [...]. 
(p. 106)

D’altra banda, documentem també nombroses locucions 
amb el verb pegar. Aquesta mena de construccions, de caràcter 
intensiu, són habituals en el registre col·loquial (Briz 1996: 
60) i equivalen a solucions que, en àmbits formals, se solen 
constituir amb fer —(36), (38) i (39)—, o altres verbs, com ara 
donar —(36) i (39)— o caure —(37)—:

(36) [...] li va pegar un pessiguet avisant-li que no digués ni mitja paraula. 
(p. 38)

(37) Aleshores jo coneixia totes les plantes, i si pegava un bac em posava 
sobre la ferida un grapadet de fulles de besneula. (p. 66)

(38) De sobte, però, pegava un xiulet, a l’ensems que parava les mans 
llargues i blanques sobre la canterella, com si beneís l’aigua. (p. 74)

(39) Però en pegar la volta pujava la mar de la mà esquerra, i era com si fos 
més blava [...]. (p. 101)
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2.4 Marques discursives

En l’àmbit discursiu, un dels indicis d’oralitat més destacables 
de l’obra és la integració de l’estil directe en l’estil indirecte del 
narrador sense l’ús de cap marca tipogràfica. En alguns passatges 
la veu dels personatges apareix introduïda per un verb de dicció, 
com en (41), o per la conjunció que o el si condicional —o una 
combinació de tots dos—, com en (40). En altres casos, però, el 
discurs directe es reprodueix sense cap d’aquestes indicacions, 
tal com s’esdevé en (42). Aquesta estratègia, que també és 
característica de la prosa rodorediana, agilitza la narració i permet 
que les intervencions dels personatges «arriben al receptor de 
manera quasi tan immediata com han tingut lloc» (Contrí i Cortés: 
2003: 14). 

(40) I el cisma aplegava fins la colla de cantores i fins l’escamot de beates: 
que si nosaltres cantem millor... que el nostre predicador ho fa amb 
més devoció... que quan tocaven a mort pel tio Miquel de les Mallades 
ho feien a deshora... (p. 50)

(41) La primera vegada que vaig escoltar aquells gemecs, que naixien al més 
amunt i venien rodolant per l’escala, em digueren, no tingues por que 
això són els gambosins. (p. 83)

(42) I quan més agraviada estava jo i més fort ell, que no i que no, aplegava 
la dona dels vint cèntims de llet, que no podia arribar al quinzet, perquè 
els fills... i la misèria... la misèria... i el parterejar... i ell, dona calla. 
(p. 94)

El caràcter oralitzant de Matèria de Bretanya també s’observa 
en l’ús de la dixi de segona persona, un recurs amb què la narradora 
protagonista mira d’implicar el lector:8

(43) Per tallar i repuntar el vestidet cridaren Angeleta la Berganta, que 
vivia al poble, al carrer Major, aqueixa costera que naix al Portal Vell 
i s’acaba a la plaça de l’Església; vas pujant costera amunt i de sobte, 
sense saber com, et topes amb el primer graó de l’escala de l’Església 
[...]. (pp. 119-120).

8 L’ús de marques díctiques de segona persona també és freqüent en les 
narracions de Rodoreda (Contrí i Cortés: 2003: 15).
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Finalment, Carmelina utilitza diversos recursos discursius que 
són molt comuns en la narrativa popular de base oral. En aquest 
sentit, destaca l’ús reiterat de les construccions diu que i es veu 
que: 9

(44) 
a. I aquell sant tan petit era el rei de la casa i el confident de la tia, que li 

parlava tothora i li contava els esdeveniments del poble, però sempre ho 
feia quan era a soles amb ell, i diu que ell li contestava. (p. 78)

b. Abans de ficar l’alga nova als corrals havien de treure l’altra, i allò era el 
fem que tirarien als bancals. I diu que si hi havia una partera a la casa, 
no podien treure el fem del corral, i que calia deixar passar els dies i 
aguardar fins que la partera s’integràs a la vida de les altres dones amb 
el nounat penjat del pit. (pp. 54-55)

(45) 
a. La casa s’alçava a l’altra banda de la via del tren [...]. Estava pintada de 

gris fosc, i les teules, tan roges, brillaven al sol o quan estaven banyades 
de pluja o de rosada. [...] Però no estava sense acabar de fer perquè es 
veu que els diners no els havien arribat. (p. 37)

b. Es veu que als grans també els feien por els furts, perquè ma mare que 
sempre tenia les seues joies i les arracades i les agulles d’or i les polques 
dins un maletí de pell color de canella amb panys daurats i una anseta 
per agafar-lo i les inicials del seu nom daurades, i el tenia alçat a la seua 
cambra en l’armari de la roba, va fer un embolic amb tot allò i ho va 
amagar en un calaix secret que hi havia darrere dels calaixos del tinell. 
(p. 101)

Les dues formes expressen valors evidencials,10 sovint 
vinculats a la noció de ‘rumor’ (Antolí: 2015), com ara en (44a) 

9 Joan Borja (1999) documenta l’ús d’aquests mateixos constructes en les ron-
dalles d’Enric Valor.
10 L’evidencialitat és una categoria semàntica universal vinculada al marcatge 
discursiu de la font d’informació, el qual pot realitzar-se per mitjà de recursos 
morfològics, sintàctics o lèxics (antolí, 2015). En català —i en altres llengües 
romàniques— hi ha un seguit de verbs que, en determinats contextos, assumei-
xen aquesta funció de marcador discursiu evidencial. Normalment són verbs 
reportatius o de dicció, com dir (> diu que), o verbs de percepció, com veure 
(> es veu que). 
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i (45a). Tanmateix, Carmelina atorga un matís diferenciat a cada 
construcció. D’una banda, diu que sol aparèixer usada com a 
marcador de folklore, per expressar que el que diu la veu narrativa 
«és un coneixement compartit per tota la comunitat», que «forma 
part de l’imaginari col·lectiu» (Antolí 2015: 365). Aquesta funció 
s’observa en (44b), on diu que introdueix un enunciat basat, des 
del punt de vista de la font d’informació, en una creença popular 
de caire supersticiós. D’altra banda, es veu que s’usa de vegades 
com a marcador d’evidencialitat inferencial (Antolí 2015), tal 
com s’esdevé en (45b). I és que en aquest exemple es veu que 
indica que l’afirmació de la narradora protagonista, «als grans 
també els feien por els furts», es fonamenta en una inferència 
motivada pel fet de saber que sa mare amagava les joies.

Conclusions

Al llarg de l’article hem pogut comprovar que Carmelina 
Sánchez-Cutillas basteix l’estil «oralitzant» de Matèria de 
Bretanya amb una combinació de recursos fonortogràfics, 
morfosintàctics, lexicosemàntics i discursius. Tal com hem 
apuntat, l’ús de totes aquestes estratègies entronca, d’una manera 
o altra, amb tres dels fonaments estètics del relat: la recreació 
del llenguatge infantil, l’aprofitament d’elements que provenen 
de l’imaginari popular i el memorialisme.

Carmelina utilitza algunes solucions pròpies de les situacions 
comunicatives orals de caire informal o col·loquial per reproduir 
el llenguatge infantil de la veu narrativa de manera versemblant. 
No debades, la majoria dels fenòmens que caracteritzen la parla 
dels infants són indestriables de l’oralitat. Només cal pensar que 
les primeres competències que es desenvolupen en el procés 
d’adquisició del llenguatge són les orals; i, evidentment, es 
desenvolupen en contextos espontanis. En aquest sentit, els 
recursos que hem vinculat a la recreació del llenguatge infantil 
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són: les onomatopeies, els diminutius, els polisíndetons i les 
duplicacions de mots amb funció intensiva o iterativa. 

La influència de la cultura popular en Matèria de Bretanya 
no sols es manifesta en el reciclatge de determinats materials 
etnopoètics (rondalles, dites, cançons, costums, supersticions, 
etc.), sinó també en l’ús de fórmules discursives típiques de 
les narracions de base oral, com ara determinades estructures 
repetitives amb funció distributiva o iterativa, l’expressió vinga 
de + [infinitiu] o les construccions evidencials diu que i es veu 
que.

Les marques d’oralitat de tipus lèxic i la inclusió de l’estil 
directe en el discurs indirecte són trets que hem relacionat amb 
la finalitat testimonial de l’obra. Pel que fa al lèxic, hem exposat 
una mostra de locucions de caràcter col·loquial, amb les quals 
l’autora reprodueix l’expressivitat de la llengua oral i espontània 
d’Altea. Joan Borja qualifica el llenguatge de Sánchez-Cutillas 
de «homenatge als idiomatismes, les expressions i les paraules 
senzilles, populars, quotidianes d’aquest parlar meridional» 
(Borja 2001: 227); a més, afegeix que «això, des del punt de vista 
discursiu, encaixa magníficament amb el propòsit de rescatar la 
memòria d’un temps, d’una gent, d’un món que ja només es troba 
en la memòria» (Borja 2001: 227). I és que entre els aspectes 
que l’autora mira de rescatar amb Matèria de Bretanya també 
hi ha la genuïnitat del català que es parlava al seu poble durant 
les primeres dècades del segle xx. quant al tractament de l’estil 
directe, hem vist que la veu dels personatges arriba als lectors de 
manera immediata, ja que no s’indica amb marques tipogràfiques, 
i, sovint, ni tan sols s’introdueix per mitjà de cap recurs lèxic o 
sintàctic. Aquesta immediatesa permet recrear el passat de manera 
«vivencial i fidedigna» (Esteve 2013: 163). 

Comptat i debatut, la integració d’elements de la narrativa 
oral o del discurs oral espontani en el discurs literari —escrit i 
planificat— constitueix un dels artificis estètics més reeixits de 
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Matèria de Bretanya. Però aquesta estratègia interdiscursiva 
no és, ni de bon tros, un tret exclusiu de la prosa de Sánchez-
Cutillas. Ans al contrari, forma part d’una tendència molt habitual 
en la narrativa catalana de la segona meitat del segle xx. De 
fet, moltes de les marques d’oralitat que hem documentat en 
la novel·la també s’usen en les narracions d’altres autors, com 
ara les rondalles d’Enric Valor (Borja 1999) o algunes obres de 
Mercè Rodoreda (Contrí i Cortés 1999; 2003). Al capdavall, la 
influència de l’oralitat en el llenguatge literari s’emmarca dins 
d’un fenomen discursiu més general, que comença a generalitzar-
se en les darreres dècades del segle passat. I és que, segons Vicent 
Salvador, en aquest període «el descrèdit històric de l’oralitat 
dóna pas [...] a un prestigi de les estratègies genuïnament orals, 
vinculades a l’espontaneïtat, la immediatesa i l’afectivitat» 
(Salvador 1989: 22).
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