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Introducció

ATèRIA DE BRETANyA ÉS, SENS DUBTE, UNA 
de les principals mostres de la narrativa folklòrica i 
etnogràfica valenciana contemporània. Mitjançant 
un llenguatge «senzill, directe, col·loquialitzant, 
d’aparença infantil» (Borja 1999: 97), Carmelina 

Sánchez-Cutillas dibuixa la realitat subjectiva de l’Altea dels 
anys anteriors a la Guerra Civil, vista amb els ulls d’una xiqueta 

1 Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació 
Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa 
de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Su-
periors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), i en el 
marc dels projectes de recerca següents: «Gramàtica del Català Modern (1601-
1834)» (MINECO, Ref. FFI2012-37103); «Constitució d’un corpus textual per 
a una gramàtica del català modern (Gcm)» (IEC [PT 2012-S04-MARTINES]); 
Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Ex-
cel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], finançat per 
FEDER de la UE; i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història 
de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció» (Universitat d’Alacant [Ref. 
GITE-09009-UA]). Ha estat possible gràcies a la concessió d’una ajuda per a la 
contractació de personal docent investigador en formació de caràcter predoc-
toral (ACIF/2015/335) del programa VALi+d de la Generalitat Valenciana per a 
la realització de la tesi doctoral: el canvi lexicosemàntic: una aproximació dia-
crònica d’acord amb la semàntica i la lexicologia cognitives. Vull expressar el 
meu agraïment a Ana, per estar en els bons i no tan bons moments. 
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de classe benestant. Partint de persones de carn i ossos, d’objectes 
concrets i dels records nítids de la infantesa, l’autora difon «una 
imatge epidèrmica dels valencians» (Sánchez-Cutillas 2015: 7): 
oficis, costums, orografia, creences i tants altres elements són 
descrits amb una precisió mil·limètrica amb un llenguatge planer 
caracteritzat per una sintaxi simple i un lèxic genuí. 

La voluntat de transmetre l’imaginari que la jove va conformar 
a partir de personatges com ara l’avi, la tia Agnamaria o Pep el 
Moreno és un dels principals objectius de Sánchez-Cutillas, i 
les estratègies que fa servir, encara que diverses, són igualment 
colpidores i efectives. Matèria de Bretanya ofereix una mirada a 
un passat que s’esvaeix. És, doncs, una novel·la memorialística 
i autobiogràfica (Esteve: 2013) amb una capacitat analítica 
immensa que es revesteix amb la innocència i, en ocasions, la 
rebel·lia pròpies de l’edat de la protagonista. 

En aquest context tots els elements assumeixen una funció, 
de manera que els objectes més insignificants (unes rajoles amb 
flors, un rellotge, un mapa, etc.) esdevenen sovint els mecanismes 
idonis per a exposar o suggerir els dubtes, les pors o els pensaments 
més profunds de la narradora. La natura no és una excepció: 
els noms populars que s’hi recullen amaguen tot un seguit de 
percepcions, creences, supersticions i coneixements i descriuen 
una visió en absolut arbitrària del coneixement experiencial, i per 
tant subjectiu, que els valencians han construït durant segles. És 
per això que, en el present article, ens plantegem de fer-ne un 
recull i comprovar en quina mesura contribueixen a les intencions 
de l’autora. 

Les funcions dels fitònims en Matèria de Bretanya

Les referències als elements del regne vegetal són freqüents en 
Matèria de Bretanya. La narradora descriu una jove Carmelina 
coneixedora dels noms i de les propietats dels diferents arbres 
i plantes del seu entorn. ho fa de manera transparent en «Les 
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coses que sabíem»: «Aleshores jo coneixia totes les plantes» (p. 
66). En altres ocasions, aquest coneixement se’ns presenta com 
un focus d’interés o fins i tot com un tret d’identitat inherent a 
la protagonista. Per exemple, en «Sant Cristòfol i el xiquet», els 
arbres i les plantes apareixen entre «els meus jocs de sempre» (p. 
118). Uns jocs que, d’una banda, pertanyen al món de felicitat del 
personatge i que, d’una altra, són totalment contraris al món rígid 
de la mare. 

En una gran quantitat de casos aquests elements tenen una 
funció decorativa: «salzes» (p. 29), «mata d’esparraguera» (p. 
107), «alguns tests amb clavellines i una alfàbega» (p. 69). Són 
emprats també com a descriptors de l’orografia o com a trets 
característics de determinats espais: «el tossal dels quatre pins» 
(p. 43), «entre els llistons de fusta i els canyissos s’embolicava i 
es creuava una planta de vinya de raïm moradenc […]. I dessota 
l’olivera vella, on començava un bancal d’oliveres i de garroferes» 
(p. 90) o els «ramellets de murta» (p. 65) de cal tio Miquel. 

Encara més, els diferents membres del món natural determinen 
la fisiognomia del poble i estableixen un binomi entre la mar i 
la «terra de llauradors» (p. 35). En «Entre Capnegret i el poble» 
la protagonista explica com, a mesura que pujaven la costera i 
abandonaven el barri dels mariners, «ja no sentíem l’olor de peix 
sinó de fem i d’alga i d’herba dels conills […] i hom s’adonava 
que havíem entrat als dominis dels llauradors» (p. 35). Aquesta 
oposició es fa explícita en «El cèrcol i el bassot»: 

[…] perquè tota la resta ja estava partida de bell antuvi. Així doncs, hi havia 
dalt i baix, o siga les costeres cap amunt, i el carrer de la Mar que també era 
la carretera per on s’anava tot dret a Alacant. hi havia llauradors i mariners, 
dues nissagues les quals mai no s’ajuntaven per res (p. 49). 

Sovint, amb un major grau de poeticitat, aquests elements 
s’utilitzen en estructures comparatives o expressions metafòriques 
que descriuen el paisatge més immediat o un atribut d’un 
personatge: «Des del Fornet es veu l’Aitana i el Puigcamana i 
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l’Alfàs, que sembla una pinya plena de pinyols» (p. 56) o «la 
boca […] era de la mateixa color que les cireres del cirerer gran» 
(p. 37). 

A més a més, sota l’aparença d’un a flor, una planta o un arbre 
—com en el cas del garrofer i la mort de la tia— bell i innocent 
percebut des de l’òptica dels xiquets, s’avança, de vegades, una 
realitat cruel i complexa. El cas més paradigmàtic és el «camp de 
roselles»: «a poc a poc el mapa anava tornant-se com un camp 
de roselles» (p. 102). Mitjançant aquesta comparació, la rosella 
anticipa fets sanguinolents totalment aliens a la feliç ignorància 
dels nens. 

L’accés a una natura màgica és reservat als menuts, i les cabòries 
i els afers dels adults se situen com a impediments per a poder 
accedir-hi. Aquesta oposició és clara en «Ens fèiem grans sense 
adonar-nos-en», en què hi ha una natura arrelada a la infantesa, 
que és presentada com una mena de resistència al fet de fer-se 
gran. Contra les explicacions de la monja sobre la menstruació, la 
protagonista anteposa tot un seguit d’elements naturals propis de 
l’etapa anterior a la que acaba d’encetar. Els «secrets» dels uns i 
dels altres, dels menuts i dels adults, marquen aquesta oposició:

I quan la monja va acabar d’explicar-me una mica només tot allò i va 
acabar de consolar-me altra mica, jo li volia parlar de la meua vida i de les 
petites vides que em voltaven, dels noms dels arbres i de les bestioles, del 
soroll del vent i de la remor de la pluja, de les ninetes dels ulls entelades… 
Però no vaig dir res per no donar-li, a canvi dels secrets que em descobria, 
la visió d’aquells altres secrets meus (p. 105). 

Encara més, una natura alegre i alliberadora esdevé el millor 
subterfugi per a relativitzar la mort i esquivar els convencionalismes 
i les formalitats dels adults a l’hora d’acarar-la. Davant la mort de 
la tia, en «Un garrofer tombat pel vent», la natura apareix com a 
antònim de la pena i el dol:

I en acabar-se el pla començaven per una banda les faldes de Bèrnia i per 
l’altra banda els vessants d’Aitana. I jo vaig pensar que tot allò era massa 
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bonic per a envoltar una persona morta, i per això no sentia pena, perquè tot 
seguia essent igual que ahir i que despús-ahir. I demà també seria semblant 
(p. 106).

 
Altrament, algunes arbusts com els «argelacs» (p. 92) són 

emprats poèticament per a expressar el patiment i la misèria dels 
vius. Partint d’una activitat quotidiana com coure el pa, Sánchez-
Cutillas ho il·lustra d’aquesta manera: 

I la vida i fins i tot la mort seguien com adés, malgrat que el sol pegàs 
rabiosament i despietada contra la calç de les façanes i als carrers les pedres 
relliscassen de tan calentes. I quan la fornera li botava foc al forn de coure 
el pa, els cremallots dels argelacs en comptes de colar cap al cel queien 
sobre la terra i sobre els homes (p. 92). 

La passió pels arbres i les plantes es veu reforçada moltes 
vegades per la recerca i el desig d’allò exòtic. La imaginació 
desmesurada i la curiositat dels xiquets és una constant en l’obra. 
Així, doncs, els mateixos xiquets que idealitzen els contrabandistes 
o que persegueixen emocionats i amb por el tio Mut, imaginen 
jardins japonesos «d’arbres nans» (p. 37) i «illes de corall» (p. 
53). 

En la mateixa direcció, la narradora no s’està d’envoltar 
aquests elements d’una aurèola de misteri, com s’explicita en 
«Les coses que sabíem»: «també hi havia altres plantes voltades 
de misteri que ens feien por a tota la menudalla» (p. 66). Els noms 
dels arbres, així com d’altres elements de la natura, arriben a ser 
part d’aquell món vedat pels adults (o si més no, pels adults més 
propers a la protagonista) i, per consegüent, desitjat pels més 
menuts. Com llegim en «El mercat dels dimarts», mig d’amagat, 
la curiositat dels xiquets per la natura els empenta a parlar amb 
els captaires: «de vegades els xiquets parlàvem amb ells [els 
captaires], quan els grans no se n’adonaven, i ens deien els noms 
dels ocells, dels arbres i de les pedres i dels estels» (p. 82). 

Aquesta mateixa atracció cap a les plantes i els arbres està 
relacionada amb la coneixença de les seues propietats. Trobem 
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el cascall, «que jo mastegava d’amagatons per veure quina cosa 
em passaria, però mai no em passava res» (p. 96) o les fulles 
de besneula per a «quan pegava un bac» (p. 66). La jove coneix 
també la ruda, que juntament amb el baladre, presenta com un dels 
principals focus de misteri dels xiquets. Aquesta herba presenta 
diferents usos medicinals en l’imaginari de la xicalla: és usada 
per a espantar les bruixes, raó per la qual «quan naixia un nen la 
comare posava una branqueta de ruda en la finestra» (p. 66) o per 
a llevar el flat: 

Les àvies i les comares sabien de bon de veres que això era flat, i bullien un 
grapat de llavoretes i en acabant amb un drap ben net feien una munyequeta 
i la banyaven en el suc de les llavoretes, i la donaven a la criatura perquè 
xuclàs (p. 67). 

De nou, el món natural entra en conflicte amb el món estricte 
i monòton dels grans. Concretament, en el cas de la ruda, és el 
retor, representant del discurs catòlic, qui rebutja les creences i 
els remeis populars: «el senyor retor malparlava de la ruda i de la 
partera i de l’eixam femení que la voltava, i deia que amb una bona 
ruixada d’aigua beneïda n’hi havia prou» (p. 67). No és l’única 
vegada que es produeix aquesta confrontació. Per exemple, la 
quaresma es percebuda com «un temps d’olor d’encens, que 
marejava, i d’olor de ciri cremat i d’olor de flors captives» (p. 
61). De la mateixa manera, les ametlles, «sense quallar i encara 
tan tendres» (p. 85) són el guariment perfecte per a acabar amb els 
discursos apocalíptics de la monja de «Un feix de coses petites». 

El tabac, en certa mesura, encaixa també en aquest joc 
de contraris entre el món natural i l’església. És un producte 
que apareix gairebé sempre relacionat amb el pare, d’idees 
republicanes. En «Passar el rosari i altres coses», amb una dosi 
considerable d’ironia, la narradora explica que totes les nits, a 
casa, s’havia de resar el rosari. La mare, una catòlica fervorosa, el 
feia resar abans de sopar, i tractava d’implicar-hi les fadrines de 
la casa. Al mateix temps, i també en la cambra, hi havia el pare, 
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que «no el resava perquè era republicà […] aprofitava l’estona 
per a embolicar-se les cigarretes» (p. 40). D’aquesta manera, una 
acció tan banal com embolicar el tabac picat és equiparada a la 
de resar el rosari. La preocupació per la mare davant aquest fet 
queda patent amb la frase «Carlos, qué ejemplo para los niños» 
(p. 40). 

El producte de la tabaquera és un altre producte associat amb 
l’exotisme adés descrit. Així, «les pastilles de tabac de l’havana 
negre i picat» (p. 48), juntament amb altres objectes rars com les 
«peces de seda pura i els perols de ferro negre i els mantons de 
Manila» (p. 48) formen part del catàleg dels contrabandistes. 

En més d’una ocasió les plantes i la natura esdevenen 
metonímies per a definir persones que, alhora, caracteritzen una 
classe social o una determinada visió de la realitat. El cas més clar 
és el del tio Pep el Moreno:

Per les mateixes olors jo li podia endevinar els passos, i era com si em 
regalàs, però sense saber que m’ho regalava, argelacs de l’Aitana, heura 
i baladres del barranc del Garrofet, greda del tossal Molar, camamilla i 
farigola i herba d’amanir olives dels vessants de Bèrnia (p. 94). 

La narradora recupera amb enyorança aquest record i contraposa 
les «coses senzilles» (p. 94) a la intransigència i la rectitud de la 
mare. Així, de la mateixa manera que totes aquestes olors dibuixen 
el món agradable, serè i senzill del tio Pep el Moreno, la «colònia» 
(p. 94) representa un món ple de complexitats i torbaments 
innecessaris, la màxima representant del qual sempre és la mare: 
«l’olor que duia de cap a peus […] com una barreja d’olors que 
m’agradava més que l’aigua de colònia que em posava ma mare 
en pentinar-me» (p. 94). El rebuig de la protagonista per aquesta 
segona realitat és evident en tota l’obra. Un recurs freqüent per 
a aconseguir expressar-lo és, per exemple, el discurs directe, 
emprat per a reproduir les paraules de la mare, i, d’alguna manera, 
caricaturitzar-la: «quan arribava a ma casa la mare em feia rentar 
perquè «olía a cabra y a polvo y que ¡qué hija!»» (p. 95). 



99

De manera anecdòtica, els referents vegetals poden assumir 
unes altres funcions. Per exemple, en «Entre Capnegret i el 
poble» introdueixen reflexions metalingüístiques: «i els ametllers 
eren guapos i les panolles de dacsa eren guapes i tot tot, menys 
les xicones» (p. 35). Altrament, també fa servir amb un to irònic 
algunes locucions verbals com «criar malves» (p. 86), que també 
apareix de manera no fixada: «els cossos corcats sota quatre pams. 
També terra, i les malves florint sobre aquests quatre pams» (p. 
46). 

Finalment, cal afegir que els estímuls que generen tots aquests 
elements, en absolut aleatoris, són percebuts amb tots els sentits. 
Com a exemple paradigmàtic, cal parlar de les algues del capítol 
«Anar a fer l’alga». Aquestes plantes aquàtiques es perceben amb 
el tacte  —«a mi m’agradava molt més l’alga que no la palla, 
perquè la palla ens donava picor […] i l’alga no picava gens i a 
més estava calenta a l’hivern i fresca a l’estiu» (p. 53), o «encara 
portava algun trosset apegat a la carn […] i el desenganxava amb 
les ungles» (p. 53)—, amb l’olfacte —«i feia olor de mar» (p. 
53)— i fins i tot amb el gust —«i me’l posava a la boca només 
que per sentir la salabror» (p. 53).

Conclusions

Les referències als elements del món vegetal són constants en 
Matèria de Bretanya. No són aleatòries, i sempre acompleixen 
un objectiu d’acord amb la voluntat de transmissió de l’autora. 
Descriuen paisatges, orografia, persones, classes socials, etc., i 
apareixen com un element intrínsec a la jove protagonista. 

La natura és un tret definitori de la realitat alegre, lliure i 
despreocupada que Sánchez-Cutillas recupera des de la seua 
maduresa. Aquesta realitat aprofita com una mena de punt de 
partida des del qual es poden establir comparacions, oposicions i 
binomis que distribueixen tots els actors de l’obra.
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Tot i que les referències són abundants, alguns fragments 
fan pensar que la jove protagonista tenia, en el moment dels 
fets narrats, un major coneixement de tots aquests elements 
naturals. Com amb tants altres aspectes de l’obra, és destacable la 
delicadesa i la precisió amb què l’autora els introdueix. 

La natura és el marc idoni per a introduir records amb una gran 
càrrega sensitiva, que barrejats amb la mirada innocent de la jove, 
aconsegueixen un major efecte colpidor. 
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