
JUANO EL PODERÓS 1 JAUME DE LA SERRA:
TRADICIÓ ORAL CONTRA LLETRA IMPRESA

EN DOS PERSONATGES DEL FOLKLORE
DE CREVILLENT

INTRODUCCIÓ

Aquesta comunicació té la intenció de mostrar com la literatura
escrita pot influir en la constitució de les tradicions de transmissió
oral, determinant-ne la conservació o desaparició, i, alhora, com es
desenvolupen aquestes quan no hi ha la interferéncia de la lletra im-
presa.

S'han buscat dos exemples diferents dins la tradició de Crevi-
llent, població catalanoparlant del sud del País Valenciá, a la fronte-
ra lingüística, que manté una modalitat ben interessant de valencia
amb un índex encara prou elevat de parlants actius. D'una banda, el
cas de Jaume de la Serra (o Jaume el Barbut), bandoler históric del pri-
mer terl del segle xix, nascut en aquesta població, i, de l'altra el d'un
tal Juano el Poderós, endevinador conveí i sembla que contemporani
d'aquell.

La investigació s'ha centrat en el tractament que la tradició oral
ha fet d'aquests dos personatges reals. En el primer cas es tracta d'un
bandoler que ben aviat va ser aprofitat per la novel•ística de la pri-
mera meitat del segle passat (donada la proliferació d'aquesta mena
d'aventurers, a conseqüéncia de la guerra contra els francesos, i l'a-
fecció que romántics i costumistes hi tenien) i va passar al món de les
lletres en la producció literária d'algun autor modest. El nostre estudi
mira de posar de manifest com aquesta entrada del personatge en lli-
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bres, que han estat ben a l'abast de la gent de Crevillent, ha dificultat
el desenvolupament i manteniment a nivell oral d'una llegenda sobre
ell en la seua vila natal, on era més lógic que es produís.

El segon és un obscur profeta, també de comenÇaments del segle
passat, autor possible d'un llibre manuscrit de tema cabalístic, i que
ha aglutinat al voltant de la seua figura un bon grapat d'históries de
ficció, dites i parémies de procedéncies molt diverses: de la realitat a
la llegenda, el personatge real es converteix en protagonista d'histó-
ries fictícies populars. Sobre ell hom no havia escrit mai cap página i,
per aquest motiu, la seua tradició, exclusivament oral, s'enriqueix i
s'omple amb aportacions de tota mena, i es manté fins ara en les per-
sones d'edat proyecta.

Una altra finalitat que té aquest estudi és, precisament, la de re-
collir totes aquestes tradicions que són a punt de desaparéíxer, en la
fase terminal de la tradició oral previa a l'anihilació; prou que som
consciente que traslladar a la lletra la tradició oral és una mena de
traició que en trenca la magia, peró entre el no res i la conservació
embalsamada a un libre, no cal dir que preferim aquesta última.

D'altra banda, en aquest estudi hom posará de manifest la com-
plexitat de les imbricacions mútues entre la lletra impresa i la tradició
oral. Imbricacions i flux de materials que van des la vida real i la lle-
genda al llibre, i des del llibre, periódic o plec solt a la Ilegenda oral.

1. INTERFERENCIES ENTRE LA LLETRA IMPRESA I LA TRADICIÓ ORAL

1.1. Els «papés» amb poemes de sants

Durant els últims setanta anys, amb la irrupció primer de la radio
molt més tardanament, peró també més contundent, de la televisió,

la intrusió dins de la nostra cultura popular d'elements aliens ha es-
devingut una veritable allau destructora. Abans, peró, de l'arribada
dels mitjans de comunicació de masses ja hí havia un degoteig de ma-
terials procedent de la lletra impresa, sia forans, sia de les nostres ter-
res, peró sempre expressats en castellá. Aquestes aportacions enri-
quien les tradicions orals, introduint-hi noves oracions, poesies,
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históries, peró potser les novetats feien desaparéixer altres materials
autóctons més antics.

Així dones, caldria mencionar, en primer lloc, els fulls solts
(papés) amb poesies hagiográfiques o burlesques en llargues tirades
de versos curts i llenguatge planer, que encara es venien a les im-
premtes a comenÇaments de segle. Les relacions dels milacres deis
seus sants preferits sempre han agradat al poble, i en aquests papés en
podia trobar abundosament. Així, molts d'aquests miracles o histó-
ries passaven a formar part de la tradició oral. Ens vam trobar el cas
d'una senyora, n'Elvira Maciá, nascuda el 1908, que en la seua infan-
tesa va aprendre de memória gran quantitat de relats religiosos en
vers, escrits en castellá, i que poc abans de morir encara els recitava
de memória; aquestes oracions, sa mare li les comprava a la imprem-
ta Agulló d'Elx, i ella ens les va transmetre de manera oral tres quarts
de segle després d'haver-les apreses, juntament amb altres que havia
aprés de sentir-les. Concretament, els temes d'aquestes composicions
són: cinc miracles de sant Antoni, un miracle de sant Gaietá, un mi-
racle de santa Francesca, la negació de sant Pere, el llaurador de Jaén
que canvia la dona per una somera, els miracles d'una imatge de Crist
d'Extremadura, la pujada al Calvari el Divendres Sant, l'episodi de la
Samaritana, la Passió de Crist, la vida d'un borratxo.

Els transmissors d'aquesta mena de literatura eren també els cecs
que anaven pels pobles cantant romanÇos. No hem trobat a Crevi-
llent persones que recorden encara aquests cecs, tret d'una dona que
diu haver-ne escoltat un, que relatava precisament la história de Jau-
me de la Serra. Peró fins als anys 70 hi llagué un pobre, el Batiste, que
anava per les cases resant oracions per diners i per un got de vi o café
amb llet durant l'hivern o un refresc durant l'estiu; cantava especial-
ment el miracle de sant Antoni i els pardalets, que sembla el més po-
pular de tots. En tot cas, després de la guerra, encara s'hi aplegaven
persones tocant instruments i cantant, que després venien les can lo-
netes escrites en papers.

Moltes persones ja no recorden la poesia o caneó sencera que re-
cítava l'avia o la tieta, peró resta el record del contingut. Així s'esde-
vé en el cas de la tradició sobre la fugida a Egipte de la Sagrada Fa-
milia («De Belén se van a Egipto...»), poesia ben popular que no hem
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aconseguit recuperar sencera, peró de la qual hom sol recordar els
episodis miraculosos de la conversió en pedres del sembrat.

En qualsevol cas, aquesta mena de literatura, tot i procedir de
texts escrits i implantar-se després en la nostra tradició, tenia ja en
origen un carácter marcadament popular. El que s'esdevé és que la
popularitat deis romangos pot haver fet clesaparéixer altres formes
populars de transmissió oral autóctones. Així, no hem pogut recollir
cap romano en catalá, peró sí una única notícia indirecta: el senyor
Damián Magro, de 72 anys, recorda que abans de la Guerra Civil, la
tia Carreta, ja anciana, recitava més d'una dotzena d'oracions dedi-
carles a sant Antoni, i que la major part eren en catalá. Per desgrácia
aquesta notícia, per ser l'única, consideren que no té el suficient va-
lor probatori de l'existencia de romangos en catalá durant aquest se-
gle i el passat.

1.2. Lectures de llibres

Un altre punt de contacte entre la memória popular i la literatura
escrita són els llibres. Algunes famílies n'atresoraven una petita quan-
titat, com ara nove•es per entregues. Els llibres escolars (el famós
Manuscrito, o el Urbanidad) contenien poesies que els infants apre-
nien de memória i recitaven.

Peró a banda d'agó hi havia les lectures que, si no es tracta pas
d'un cas aillat, sembla que alguns homes de certa instrucció escolar
feien per entretenir les persones senzilles. De llibres n'hi havia, peró
el nombre d'analfabets a comengament del segle xx era molt gran,
fins a tal punt que, per posar un exemple, en les primeres sessions de
cinematógraf, a banda del pianista i del qui manejava el projector, ve-
nia a Crevillent un personatge anomenat l'esplicaó Xulí, que explica-
va les pe•lícules mudes al públic, puix que no podien llegir-ne els ré-
tols.

Aquells que no en sabien, de llegir, o n'estaven impossibilitats,
podien rebre el contingut deis llibres escoltant lectures. Vegem res-
pecte d'agó el testimoni de la senyora Maria, la Torres, de 85 anys,
que ens explica el següent:
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«M'auelo fea guiteta [...1. Perque m'auelo era ceguet, saps? El van
operá i ell se va que cego [...1. Pujava a senti-ne (=históries); allí dalt de
ma casa havia un forn, i estava el forn de la tia Cavalla que han dit sem-
pre. Es Cavalles no es has conegut tu? al Xutxe? pues a s'auelo. I m'aue-
lo pujava allí dalt i ell es llegia llibres antius i sentien allí es hómens; ana -
ven hómens a sentí [...] el tio Cavalla eixe. Eixe sempre ha estat en
Ajuntament, denans, [...I pero después, quan se va deixá, llegia; d'esprá
pujaven es hómens allí, a la sombreta, i passaven la'sprá [...1. Per gust
d'ell, perque es hómens estagueren bé [...] lo me'n venia, el sentava allí
i me'n venia.»

No seria gens improbable que entre aquestes lectures de llibres
antius figurés algun deis fulletons que circulaven sobre la vida de Jau-
me el Barbut.

1.3. Lectures en catala

Quant a lectures en catalá, tan sois hem pogut rastrejar la presén-
cia del setmanari satíric El Tio Cuc, publicat a Alacant en el període
que va entre 1914 i 1936. ! Aquesta revisteta ha deixat el seu record en
la fraseologia: eres més tranquilo que el Tio Cuc o, quan fas alguna
cosa que crida l'atenció: ixes en el tebeo del Tio Cuc. La senyora Do-
lores Ferrandes recorda un número de El Tio Cuc, que hi havia entre
els papers vells de l'ávia; a la portada apareixia un globus aerostátic
des del qual l'oncle i el nebot es miraven el món i comentaven els de-
fectes deis homes. També ens conta el següent acudit picant, que li
sembla haver llegit allí:

«Po' aix6: que havia uno en la guerra i la dona estava aquí, i quan li es-
criu o la quirda per teléfono, no sé, día: 'xica, ¿t'han fet algo es soldats d'a-

1. «El Tio Cuc, publicat en la mateixa ciutat entre 1914 i 1936. era també escrit
en valencia (gairebé correcte), d'idees progressistes i dirigit a les classes populars. No
podia ser d'altra manera quan les classes altes alacantines ja havien abdicat de la llen-
gua definitivament. A més a més, El Tio Cuc tenia un públic nombrosíssim a tots els
pobles de les comarques del sud, on la llengua es conservava més amplament que a
Alacant. Age) ens val per a generalitzar-ho a toca la premsa que, amb anterioritat a la
Guerra Civil, es feia en valencia.» (Mowrovn 1986: 322)
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llí?' —se van incauta d'aquí d'Espanya—. Diu: 'pues xico, no, res, només
que s'han incautat de la finca de regadiu que me va deixá ma mare'.»

Peró el que ens resulta més interessant és el següent: segons la
nostra informant El Tio Cuc feia profecies que després es van cum-
plir. Com ara aquesta:

«El Tio Cuc era, pos unos que fén uns periódics i to lo que van es-
criure en aquell entonces —que aixó fa molts anys— és lo que estava pas-
sant ara. Que fea: `assoma-te,' —al nebot— 'xiquet, a vore qué veus per
terra! —anaven en globo— Diu: 'pues, home, vec que [...] es burros lle-
ven el sombrero i es dones porten el bos.' Tot aixina en guassa. [...II fea:
`iga, assoma-te ara, a vore ara que ha-hi.' Diu: 'pues que ara tanquen es lla-
dres i ans, anirem a llevó-los es dinés a la taula, i nincá mos tindrem que sacó
el sombrero i doné es dinés as lladres en la taula posa, assentats.' Coses, to
lo que está passant. Diu, figa-te el Tio Cuc aquell: fea eixe periódic i escri-
via to lo que tenia que passá en el futuro, i dia m'auela que era vitat, pero
és que fa tantíssims anys aixó!»

Aquesta profecia del Tio Cuc coincideix exactament amb una de
les profecies que altres informants atribueixen al tio J uano el Poderós,
precisament una de les més repetides (v. apartat 3.3.). D'altra banda,
la mateixa senyora Dolores, que mai no havia sentit parlar d'En Jua-
no, en escoltar el relat que ens va fer el senyor Damián Magro
(v. apartat 3.2.4.) sobre alió que de menut li havien explicat d'aquest
personatge, sobre els seus poders endevinatoris, li va cridar molt l'a-
tenció i va comentar que aquests poders profétics s'assemblaven mol-
tíssim al que ella sabia d'El Tio Cuc. Ens trobem, dones, ben possi-
blement, davant d'una de les fonts d'on brollen materials que
s'enganxen a la llegenda oral del misteriós endevinador crevillentí.

2. jAumE DE LA SERRA

2.1. El personatge históric i literari

Jaume Alfonso és el personatge históric més conegut que ha do-
nat la vila de Crevillent. Aquest partícip actiu d'un deis períodes més
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turbulents de la história contemporánia, el primer quart del segle XIX,
va náixer a Crevillent el 26 d'octubre de 1783. 2 Convertit en un hábil
saltejador, sembla que també va combatre els francesos durant la
guerra de 1808-1814. Posteriorment va lluitar com a guerriller a favor
de l'absolutisme de Ferran VIL' Abandonat pels mateixos que abans
s'hi havien recolzat, va morir penjat a Múrcia l'any 1824. Del seu cos
en van fer cinc trossos, que van ser exposats en diverses poblacions
on havia actuat; el cap va penjar en la seua vila natal.

La fama que assolí li va crear llegenda i de seguida el va fer en-
trar dins la literatura, amb l'aureola d'heroi, característica deis per-
sonatges romántics fora de la llei. Generositat, valentia, noblesa i in-

eren les qualitats que van anar perfilant-se per al roder de
Crevillent dins les obres que el van prendre com a protagonista.
Sembla que el primer a servir-se d'en Jaume per a una novel•la va ser
l'escriptor de Manresa Ramon López Soler (1806-1836), pioner de la
narrativa histórica, en la seua obra de 1831 Don Jaime el Barbudo.'
És una obra amb tots els elements típics del Romanticisme (ambien-
tació en paisatges feréstecs i solitaria, ruines de convents a la llum de
la lluna, amors secrets que lluiten contra els impediments, escabrosi-
tats...) i del costumisme, on Jaume actua com a benefactor d'una pa-
rella d'enamorats que s'enfronta amb l'oposició d'uns familiars cob-
diciosos i un pretendent arribista.

Després de Soler sovintejaren els escrits sobre elBarbut al llarg de
tot el segle xIx, sia novelles, anides o fins i tot obres de teatre, de no

Aquesta i la resta de les breus notes 
Es	

que aportem les hem agafa-
des d 'HERNÁNDEZ GIRRAL (1979: 131-183). Es l'únic treball que prova de fer una bio-
grafia seriosa del personatge, peró no defuig d'unir dades reals amb episodis llegenda-
ris, sense indicar-ne clarament les fonts de procedéncia. N'ofereix una petita
bibliografia que després comentem.

Cf. PÉ REZ CASADO i altres (1987: 131): «El 30 de maig de 1822 havia tingut lloc
un intent de sublevació del regiment d'Artilleria a la ciutadella de Valencia, que fra-
cassá, i poc de temps després comentaren a sorgir guerrilles reialistes en les comarques
meridionals i septentrionals del país. En les primeres, que tingueren el seu epicentre en
la ciutat d'Oriola, destaca el famós bandoler Jaume Alfonso, el Barbut...»; i Romuo
(1988: 221): «Resulta difícil, peró, relacionar l'actitud bandolera amb una expressa op-
ció política i, pel que fa al cas, és reveladora la figura de Jaume Alfonso "el Barbut".»

4. Actualment disposem d'una versió al catalá, editada per Curial l'any 1987 (v.
bibliografia).
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gaire valor literari. De la bibliografia aportada per Hernández Girbal
(1979: 182) destaquem els títols següents: Jaime el Barbudo, drama de
Sixto Cámara (Madrid: 1853); Los bandidos célebres españoles, per
Álvaro Carrillo (Barcelona: 1866); Jaime el Barbudo o los bandidos de
Crevillente, novella de Francisco de Sales Mayo (Madrid: 1868); Jai-
me Alfonso el Barbudo, el más valiente de los bandidos españoles, de
Florencio Ruiz Parreño (Madrid: 1895). Aquesta última, editada de
nou en dos volums a Elx l'any 1983, amb motiu del segon centenari
del naixement del bandoler, és la que es troba a moltes llars de Cre-
villent i encara es ven. És una novella de gran extensió de tipus fulle-
tinesc. La mateixa obra biográfica de la qual hem extret aquestes da-
des també és coneguda pels lectors de Crevillent afeccionats al
personatge. S'hi fa esment de l'existéncia de «varios folletos popula-
res», peró no en dóna cap altre detall.

2.2. Abséncia de tradició oral sobre Jaume de la Serra

La literatura escrita relativament abundant que va originar el nos-
tre personatge contrasta ostensiblement amb el buit que hi ha a la tra-
dició oral. Realment tothom ha sentit a parlar a Crevillent del roder
de la serra, í de tant en tant apareix el seu nom a una conversa com a
prototip de lladre, com ara: este será pifió que el Jaume' la Serra; peró
ben poca cosa és el que es conta sobre ell.

Cada vegada que, en entrevistar oralment alguna persona gran de
Crevillent a la recerca de rondalles o cancons populars, hem pregun-
tat pel personatge d'en Jaume, hem obtingut gairebé la mateixa res-
posta: que era un lladre que robava als rics per donar-ho als pobrets.
Realment no hi ha tradició oral sobre el personatge. No hem pogut
sentir dels més vells cap história de lladrocinis, cap llegenda románti-
ca, de misteri o de terror, amb ell per protagonista; ni rondalles, ni
anécdotes de les que aquí s'anomenen xascarrillos, ni cap verset o
caneó. L'aridesa en el terreny que hauria d'ocupar una tradició oral
del bandoler és total. I alguna cosa degué existir en el passat, puix
que una dona major té el record d'infantesa d'haver escoltat un d'a-
quells cecs que recitava romanÇos, i era precisament sobre Jaume
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el Barbut, com hem comentat abans, el que ella recorda que recitava.
La repetida afirmació de la seua generositat amb els pobres resulta
gairebé tópica. Realment a la biografia del personatge la generositat
sembla més aviat anecdótica, i els relats que el tenen per protagonis-
ta no ens el retraten com un justicier, ni diuen que els seus actes tin-
gueren com a finalitat socórrer els pobres. Tanmateix els episodis on
mostra la seua bondat són repetits i destacats, i serveixen per a ornar
el carácter del bandit amb una virtut simpática. Aquesta mena de ge-
nerositat és un detall que agrada al poble i recordar algú que s'ha
atrevit a protegir-los fins aquest punt fa sentir-se bé les persones sen-
zilles.

D'altra banda, 'robar als pobres per donar-ho als rics' és una de
les afirmacions més freqüents en tractar-se de famosos criminals. No
oblidem la famosa história saxona de Robin Hood, que a partir dels
anys 30 va escampar pertot arreu el tópic del lladre generós mit-
jangant una versió cinematográfica protagonitzada per Errol Flynn,
ni d'altres llegendes semblants esteses per tot el món i popularitzades
també pel cinema i els cómics. L'ideal del bandit generós és conegu-
díssim i té molta forra al segle xx, i no resulta pas casual que els cre-
villentins tan sols recorden aquest detall. Jaume ha de ser el bandoler
típic, un més de la nissaga.

A banda d'aló, tot el que hem pogut recollir sobre Jaume són pe-
tites anécdotes familiars sense importáncia, com ara la d'una dona
que a un raconet de la seua habitanga, una de les moltes coves que
formen el barri de Baiona, ens mostrava un antic forat que anava de
cambra a cambra; son pare deia als infants que era un passadís secret
per on passava Jaume, que hi havia viscut. No era cert, peró era una
manera d'impressionar els nens.

També tenim algun testimoni transmés de generació en genera-
ció amb fidelitat, peró no és cap história, sinó un record directe de la
persona del bandoler. Així, el senyor Salvador Mas (22/6/96) ens re-
lata el que l'avía li va narrar; alhora a aquesta sembla que s'ho havia
narrat la seua própia ávia. I diu que antigament la fira que es fa a l'a-
gost durant la festa de Sant Gaitano, patró de Crevillent, no se cele-
brava a la població, sinó a un paratge de la serra ara anomenat es
Anouets, on hi ha les restes d'una antiga església. La gent hi feia cap
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a peu, o bé, els més grans i els xiquets, a cavall de burrets. I en una
ocasió, l'avantpassada del nostre informant, que devia ser molt peti-
ta encara, formava part del seguici que pujava a la festa; i diu que es
van detenir per a refrescar-se, persones í animals, a un barranc ano-
menat el Xorret, on rajava l'aigua. Allá va ser on aquella nena va veu-
re com apareixia en Jaume. Sembla que entre els que pujaven anaven
familiars seus, so mare entre ells, i ell va anar a saludar-los i s'hi va es-
tar una estona de conversa amb els romeus. Després cadascú va se-
guir el seu camí.

De vegades obteníem una resposta ben interessant en preguntar
per Jaume: que tota la seua vida era narrada a un llibre. Agó és ben
simptomátic; no hi ha históries que contar, perqué tot ha estat ja re-
collit en llibres, i els 'libres estan al nostre abast í els podem consultar
sempre que volem. Ja no cal, dones, forrar la memória. Vegem el que
ens explicava el mateix Salvador:

«Referent aixó de Jaume' la Serra, mun pare contava que va ven? Du-
mas eixe, un escritor francés; va sé el que va escriure la novela eixa de Jau-
me' la Serra. I va ven? aquí al poble a, com dius tu, a recopila' coses de la
história.»

Alguna obra sobre Jaume apareix entre el petit tresor familiar de lli-
bres que passen de pares a fills:

«...perque la história eixa de Jaume, mosatros en ternera una en casa
que la era de sun pare, i sun pare se la va regala un capellá que havia aquí
que li dien el capellá Sordet.»

«...i una des voltes, degut a que el fill, tenia un fill que va posa a estu-
dia p'a cura, li va di: `Salvaó, tots estos llibres lleva-te-los'. I entre ells va sé
Jaume' la Serra eixe i atres, atres 'libres que tenia sempre allí en casa
aguardats.»

Després aquest informant ens va explicar alguns deis fets més co-
neguts del bandoler: com havia esdevingut un bandejat i com havia
defensat l'absolutisme lluitant contra els liberals, com havia mort per
haver-se complicat en política. I tot aró ho explicava dient que aixó
está en la história, és a dir, que estava escrit al llibre que narra la seua
vida.
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En conclusió, pensem que aquesta és precisament la causa de la
manca absoluta de tradició sobre Jaume de la Serra. És un personatge
més conegut per les históries escrites que no pas per tradició oral i la
lletra impresa ha interferit en la memória deis fets reals i en la creació
d'una llegenda fabulosa. Fins i tot el seu malnom popular (de) la Ser-
ra, el que coneixen les persones majors, ha estat gairebé totalment
desplaot pel més conegut de el Barbut, que acostuma a aparéixer als
llibres. De vegades quan preguntem per ell ens poden contestar amb
la versió castellana del nom: Jaime el Barbudo, que els deu sonar més
grandiloqüent, més de libre.

Pot servir com un detall més de confirmació de la interferéncia
deis escrits en la tradició oral el fet que precisament les poques coses
que nosaltres mateixos sabíem sobre el personatge abans d'investi-
gar-hi, i que en algun moment havíem sentit contar —com són ara:
que va lluitar a favor de l'absolutisme, que va destruir a Albatera una
lápida de la Constitució, que el seu cos va ser esquarterat i els frag-
ments fregits i exposats als llocs on havia actuat— les hem trobades
ara al libre de l'Hernández Girbal.

3. PIANO EL PODERÓS

3.1. El tio Juano, personatge del folklore oral de Crevillent

Acabem de veure com la fama de Jaume de la Serra i l'existencia
de 'libres sobre ell poden haver posat fre a una possible tradició oral.
El cas contrari el tenim en un contemporani d'en Jaume: un obscur
profeta de poble anomenat el tio Juano el Poderós, el qual ha creat
una llegenda viva tan sois a la memória popular de Crevillent. La des-
coneixenca absoluta d'aquest personatge per part de la cultura escri-
ta, el pas deis anys i el prestigi que potser va assolir com a xarraire i
endevinaire entre els seus conciutadans el van convertir en una mena
d'heroi mític, al qual han estat atribuides tot un seguit d'históries de
procedéncia oral, producte de la confusió entre la ficció i la realítat.

Aquesta confusió és obra del temps, sens dubte, que ha permés
que tota mena de materials s'anassen enganxant al personatge; tanma-
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teix no és gens descartable que el mateix tio ]nano hi contribuís, en atri-
buir-se históries de ficció per ell conegudes o en inventar-ne de noves.
Així ha estat forjada la llegenda d'un endeví misteriós i escriptor caba-
lístic, que ens ha deixat un libre, que es podia transformar en allá que
volgués i al qual hom atribueix un munt de sentencies, i tot acá recor-
dat oralment, de generació en generació. Sense cap dubte és el pro-
ducte més interessant de la tradició oral de Crevillent: un personatge
reputat com a real, amb poders miraculosos, que viu les aventures dels
herois de la narració fictícia, una gran barreja de realitat i fantasia.

En el moment actual totes aquestes riques tradicions estan a punt
de desaparéixer, perqué la gent que les sap normalment ja no en par-
la i perqué tenen ressonáncies d'un passat massa llunyá, tal vegada
massa incomprensible per a nosaltres, els de tombant el segle xx.
Peró, malgrat acá, encara hem pogut parlar amb alguna persona que
creu de debó en les fetes del tio Poderós...

3.2. Testimonis sobre el tio Juano

Tot seguit recollim per separat els testimonis d'algunes persones,
a fi que es puga comparar els diferente tractaments que la tradició so-
bre el personatge ha mantingut a les acaballes del segle xx, gairebé
dos-cents anys després de l'época en qué va viure. Val a dir que
aquesta mena d'históries, abans tema de conversa freqüent, segons
ens manifesten els nostres informants, ara tan sols acostumen a ser es-
mentades quan hom les pregunta expressament.

3.2.1. La primera notícia que vam tenir sobre en Juano va ser
grácies al senyor Manuel Galvany, de malnom el Vell, que, preguntat
sobre les históries que contaven els antics, ens va narrar la següent
(9/8/95).

«Home, pos diu que un home vevia per allí, per la part de... per Ra-
fael5 i diu que sentia toca missa totes es nits. [...] Diu que havia un home

5. Carrer de Crevillent: el Alt de san Rafael, antigament anomenat Alt de la Barce-
lona.
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molt vellet, i diu que sentia toca a missa totes' nits. I día ell: `¿com és, com
és possible?' I se movia E...1 i sentia toca a missa, ¡i només que sentia toca
a missa en, i es demés no! Conque a últim' hora, passant per davant de l'a-
juntament, ell, pensant, pensant, va apareixtre6 uno i li va di: 'Juan'
—perque aquell el va coneixtre—. Diu: `¿qué?"¿D'aon véns?' diu. ' ¡Ca-
lla honre, si és que estic sentint missa fa tres o quatre nits, i vaig a la iglésia
i no ha-hi ningú!' I entonces diu que li van posa la ma aixina al muscle, Ii
van di, diu: `¿tu qué vols, sé ben ric o fé lo que te done la gana del teu cos?'
Diu: ;lo no vull sé ric, io lo que vull, lo que tinga gana, lo que vullga io fé
del meu cos!' diu. 'la hu tens'.

I aquell honre, segun diu, que havien dones fent pleita —es dones an-
tiues estaven fent pleita7 : a lo milló s'ajuntaven es dones de un bárrio, s'a-
juntaven totes en un...: ¡ala, a fé pleita!—, passava: `¡oh! ¡Juan! Jeroni!
¡No-sé-qué!' '¿Qué?' Diu: 'fe-mos un, fe-mos un toret o tal'. Diu. [...]
¡Que se fera un toro! I diu: 'no, que vos pasmeu'. Diu: ¡ia, 8 que moatros la
te coneixem!' I anava ell i se n'entrava; diu: 'guarde-vos que vaig a orina'.
O tal. Se n'entrava a lo milló al quarto'l frontó de la coya. I entonces eixia
un toro, ¡brrrrrrrum!, ¡bramant, p'a fora!, ¡tirant pall 9 de coces! ¡totes cor-
rent p'a fora i tirant la pleita! ¡Sabien que era ell, pero com era un animal!

I busca-lo l'autoritat, i buscá-lo l'autoritat, di, di: `nya, l'autoritat ve a
busca-me'. I estava en una casa particulá, ell. Diu: `vaig a, vaig a torna-me
un ramell de flós,' diu 'pero, ¡si es apetix, que no saquen la més bonita,
que si no me saquen el cap!' E...) I diu que un ramell de [roses]: ' ¡xe qué
roses més boniques!' La dona alerta: `pues sí, xe;	 xi, colliu-ne una o
dos, si voleu'. I se n'anaven. És l'autoritat. I quan la estaven ben llunt, la
rosa aquella, pues a lo mili era una mániga de jaqueca, una mániga de ca-
misó, que se's tornava. Diu: 'ia mos ha fotut el Jeroni'.

Aixó de sempre hu he sentit io tonta, ¿comprens?, pero io no hu he co-
negut. E...1 Juano el Poderós; i bu contaven es antius, io no hu he conegut.

Pero diu que, una volta diu que se n'anaven p'allá p'a Catral i diu, diu:
`Juanopero ¿a qué anem mosatros a sant' Agueda?' Diu: ¡ xe, a compra

,	 .
turro !, Diu: '¡io no lleve un céntim!"¡Io tampoc!"¿I entonces [...] a qué

Apare(i)xtre: aparéixer. Tot i que a Crevillent no es pronuncia la i del dígraf
ix, hem optat per transcriure-la en tots els casos.

Fé plena: fer Ilata, treball artesanal que feien tradicionalment les dones a casa,
consistent a trenar espart formant una corda anomenada cabet, que tot seguit es porta-
va a les fábriques on s'usava per a fer bufaós, estores, cabassos, etc. Les dones s'ajunta-
ven en les coves a fé pleita i xerrar.

iá: vinga: usura fonética.
Pall: 'parell'.

10. És tradicional anar en romeria en la festivitat de santa Agueda, a la localitat
de Catral, veina de Crevillent, a l'ermita de la santa, per comprar turró i uns doleos
anomenats boletes de sant' Agueda.
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aneen?' Diu: `tu deixa-te de lios,' diu 'agarra' li diu a l'atre, diu 'agarra un
grapat de fulletes d'ahí d'eixa olivera'. I aquell [?] diu 'agarra-les en es dos
mans i posa-me-les a mi aquí'. I quan se's posa tot eren pessetes en plata.

És di, que aquell home fea lo que li donava la gana, perque Déu la li va
dona eixos poés, ¿no? Ell ric no era, pero fea lo que volia. [...] Pos a vol-
tes pasmava as persones, perque es persones s'hu demanaven, pero ell,
mal no en fea. ¡I sin embargo, eh, la malicia que li tenia l'autoritat!»

Es tracta d'historietes populars atribuides al tio Juano, en l'última
fase de la tradició oral abans de la seua desaparició, on es dóna una
estranya mescla de fantasia i realitat.

3.2.2. Poc després d'assabentar-nos d'aquestes históries, vam
preguntar a la senyora Teresa Asensio si coneixia el personatge. Va
resultar que li era molt familiar i li tenia molta fe. Vet aquí el resum
de tot el que ens va explicar en l'entrevista del 23/8/95.

Ens va dir que el tio Juano havia deixat un llibre, que ella l'havia
tingut a les mans i l'havia llegit durant la guerra, un vespre, a ca la
seua amiga la Maria, filla del tio Sarso; i que era un llibre estrany, amb
tot de calaveres dibuixades i escrit —manuscrit— en un quadern,
perqué es tractava d'una cópia. El va llegir, peró no el va entendre,
puix que estava escrit en xifra. Tot i així, encara es balandregen en els
seus pensaments mots i expressions llegits fa més de cinquanta anys,
provant de fer-les quadrar amb esdeveniments del present. Perqué es
tracta d'un llibre profétic.

El tio Juano no sabia escriure i sempre s'ha dit que ell dictava i el
tio Carreto escrivia, peró profetitzava el futur. Diu que el dia que va
morir estava assegut al Calvari" i va dir: `me'n vaig que esta nit, a les
dotze, me tinc que morí diu vaig 'amortallá-me io'. I aquella nit va
morir i ell mateix es va amortallar. Ell havia dit que, després de la
seua mort, naixeria un altre que recolliria els seus poders, peró, ¿on?
El món és massa gran per a saber-ho, ens comenta la senyora Tere.
També havia deixat dit que, en morir ell, sonarien les campanes totes
soles i seria senyal que havia mort, i així va ser.

11. El Calvari: un passeig de Crevillent, situat en una elevació, on abans hi havia
les estacions del Via Crucis.
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Els antics en parlaven molt, del tio Juano, i la senyora Tere ho
creu tot, perqué no anaven a di una mentira.

En Juano tenia el poder de transformar-se: en un clavelliné, en un
toro, en una llúvia (sic). La seua transformació en toro es produia així:
com que per aquelles apoques no tenien ni tan sois el cine per a dis-
treure's, tenien el costum de reunir-se a pascar l'estona; i en alguna
d'aquelles animades reunions li demanaven al Juano: inga, tio Juan,
una brometa' . I aquell contestava: 'no, que aneu a porrefd-vos tots'. I a
la fi es transformava, peró en brau que espantava a tots del lloc. I una
volta que les seues transformacions acomplien la seua missió, tornava
de nou al seu aspecte normal.

Es transformava en un test amb un clavelliné quan els guárdies
venien a buscar-lo —que ho feien sovint—, després de dir-li a la dona
que, si volien agafar-ne de clavellines, que no collissen la d'enmíg,
perqué era el cap. Els guárdies s'admiraven de la bellesa de la clave-
llinera els venia de gust collir alguna flor. Quan se n'anaven i en Jua-
no recuperava la forma, havia perdut un tros de pantalons o de cami-
sa, i els guárdies, en comptes de flor, es trobaven amb un retall.

També podia transformar els objectes, com ara en la história de
Santa Agueda, que na Tere conta així: arribada la festa, es reunia un
grupet, peró no tenien diners per anar a la romeria. Llavors, en Jua-
no els deia que anassen a un garrofer i se n'omplissen les butxaques
de fulles. En arribant a Santa Agueda portaven les butxaques ple-
nes, peró de diners, i compraven torró. I de tornada, en arribar
de nou al garrofer, els diners altra vegada eren fulles. Entretant, als
torroners, dins el calaix les monedes també se'ls tornaven fulles de
garrofer.

A la fi ens va dir que en Juano va ser contemporani de Jaume (de)
la Serra.

3.2.3. El senyor Tano Ferrandes i la seua esposa, Carmen Cara-
vaca, van afegir alguns detalls a les históries. Diu que antigament els
homes anaven en quadrilla a collir junc al Salá, 12 matéria per a poder
fer les estores de junc. Una vegada hi era en Juano i va dir als bornes:

12. El Salá: paratge del terme de Crevillent.



268
	

VICENT JOSEP PÉREZ I NAVARRO

¿voleu que vos faja el toret?'; i es transformava, els feia bromes d'a-
questa mena. També ens diuen que fou allí mateix, al Salá, mentre se-
gaven, que els va proposar d'anar a Santa Agueda. A més a més la
senyora Carmen ens va explicar que ell podia preveure un terratré-
mol. I conten que una altra vegada, també segant en el Salá, en Juano:

«comencava, diu: 'ara, mireu lo que vos dic,' estaven segant aixina, per allí
per el Sala, i diu 'aneu a prepará-vos que va a veni una tormenta de aire i
tot astó se va, se va a `remolina tot'.
I se fén muntons de brossa, tota la que havien fet, tot aixina.»
«A remolins, el aire que fea remolins.»

En Tano diu que aquest personatge vivia per Baiona, na Carmen
que pel Barranquet. 13 En Tano acaba dient que ell penca que, aquells
poders que tenia l'endeví, li'ls va donar Déu.

3.2.4. Damián Magro (13/8/96 i 5/10/96). Els fets del tio Juano
el senyor Damián els va escoltar de petit, de llavis de dues persones
diferents. Una d'elles era un home que vivia al carrer sant Josep i que
portava a sa casa l'alfals per a menjar les cabres; aquest home, del qual
ha oblidat el nom, els en parlava, als seus pares, del tio Juano. Hi ha-
gué voltes en les quals el mateix Damián havia d'anar a buscar l'her-
ba a sa casa, i allí, en una ocasió, va demanar que li'n parles, mentre
que d'altres vegades se l'escoltava mentre s'ho contava a altres per-
sones.

L'altra era la tia Carreta, la dona que havia alletat la mare del se-
nyor Damián, amb la qual la familia mantenia una amistat estreta: ell li
deia auela i com si ho fos la volia. Era una dona extremadament sim-
ple i crédula, que tenia molta fe en el tio Juano i en parlava molt, puix
que precisament un avantpassat seu havia estat l'amic d'aquest.

Efectivament, el tio Juano tenia un amic, l' Antonio, de malnom
Carreto. Contava en Juano sempre coses que ell pensava que anaven a
succeir, i com que no sabia llegir ni escriure i eren molt amics, quan
li semblava, li deia al tio Carreto: —Antonio, apunta. I llavors aquell

13. Són barris de coves, en la part alta de la població.
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se seia i escrivia. Tal com ho narrava aquella dona, semblava com si
tots els dies estigueren de conversa els dos amics. El senyor Damián
pensa que agó no podia ser així, perqué el tío Carreto segurament era
un home pobre i hauria de treballar, dones, de valent per a menjar, i
per consegüent les conferéncíes entré ambdós tan sols podrien esde-
venir-se en dies festius.

Dins del seu 'libre, el visionari crevillentí parlava en xifra, i s'hi
referia a la Guerra Civil dient que acabaria en 39 i 13; i efectivament
la guerra va acabar l'any 1939 i en la tretzena setmana. Podem obser-
var, dones, com les profecies del tío Juano, que després veurem que
es referien a esdeveniments de la Primera Guerra Carlina, segueixen
aplicant-se a fets moderns. A banda d'aquesta, de les prediccions que
hom li atribuía i que anaven de boca en boca, tan sois recorda que ha-
via dit que llevarien la creu de les escoles, i sobretot que:

«S'acabarien es húmens i que es dones se tornarien loques i s'abrao-
rien as garrofés»

Deia també la Carreta del tio Juano que no havia conegut dona,
quant a la procedéncia, no se'n recorda bé el nostre informant,

peró creu que contava que era foraster, tal vegada castellá. D'altra
banda no recorda que en cap moment es digués que la vida del tío
Juano fos misteriosa. Tanmateix, del que li contaven, ell va traure la
conclusió que era una persona misteriosa, que les seues coses no
eren pas ciares.

La mort del tío Juano va ser com segueix:

«Ha-hi un cas que me'n recorde io, que crec que és la última o una des
últimes voltes que ha escrit, i diu que estava en el Calvari; supose io que
debia sé en el estiu, perque si no és en el estiu ningú se'n va al Calvari.
I diu que va vore passá una llum que creuava el cel; diu: `eixa Ilum ve per
mi'. Eixa llum ve per mi; com si fora una d'estes cometes que passen ia,
que el Carreto se va queá mig reint-se, mig triste [...1»

Llavors es van separar els dos amics i el tío Carreto no ho va pren-
dre exactament al peu de la lletra. Sembla que en Juano també en
aquests moments havia parlat en clau i, a banda de dir-li: veus aque-
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lla llum? aquella llum ve per mi', li va dir també me vorás peró no me
vorás, o alguna cosa de semblant. El cas és que a l'endemá el tío Jua-
no aparegué mort i amortallat damunt del Hit parat. Ell mateix s'ha-
via vestit per a morir:

«Estava damunt del llit estés, es llatnols estirats i ell vestit, diu que en
sabates o espardenyes 'limpies, noves, preparaes la p'a mortalla, en cami-
sa 'limpia p'a, mortallat.»

Els fets del tio Juano els va escoltar el senyor Damián moltes ve-
gades, perqué son pare no es cansava mai de demanar que li'n parlas-
sen: li agradava molt de sentir-ho contar una volta i una altra, i una al-
tra. Sembla ben bé que la popularitat del personatge era al seu punt
álgid en aquells anys anteriors a la guerra.

Cal destacar el fet, ja comentat anteriorment, que a la senyora
Dolores Ferrandes, que va escoltar la narració deis fets del tío Juano
per primera vegada de llavis del senyor Damián el mateix dia que
nosaltres l'enregistrávem, li va sobtar el fet que el carácter de savi vi-
dent d'aquest personatge era el mateix que ella sempre havia atribuit
al Tio Cuc. Les prediccions d'aquell es complien amb el temps, tal-
ment com les del personatge de la revista. A més a més, una de les
prediccions que ella recorda del Tio Cuc coincideix exactament amb
una de les dites més repetides del tío Juano: la imatge deis lladres as-
seguts a la taula.

3.2.5. Per a acabar, vet aquí el que la senyora Dolores Gonzál-
vez va narrar (11/8/95):

«Bueno, sí, sí cree que dia ma mare; me dia ma mare que era un home
que era poderós, i anaven tots: ¡vinga!'	 dien el nom—	 quin
número té que eixi en la loteria'. I si eres lista i hu pillaves... Te dia: `vés-
te-ne d'aquí que te pegue més de mil pataes' —una comparació-- [...].
Tenies que adivinó-ho. Ma mare me contava áxó, que li diem `¡vinga,
[mire] -mos a vore quin número té que eixi-mos!' ¡Corre, corre, que te pe-
gue més de dotze mil pataes!' I era el número que tema... que toca, es hu
dia aixina. [...] Contava ma mare aixó, fea: lavia uno que era poderós',
pero no me contava res més. [...] És aixina quars parlaven de lotería i
aixó.»
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3.3. Les dites del tío Juano

Vegem ara les dites i profecies que, atribuides al tio Juano, ens
han estat transmeses per diferents persones.

La senyora M. a Teresa Mas remembra que, quan anava a cosir a
ca la tia Tere la Toca, la Carmen, germana d'aquesta cosiora, sempre
anomenava el tio Juano, i en contava les históries de transformacions,
peró el que més recorda són aquestes dites:

«Juan el Poderós dia: 'allegará un temps que es lladres no tindran, no fará
falta aná a roba per ahí. [...] Vindran [...] a dona-los es dinés'.»14
«Allegará un temps que es lladres estaran assentats en una taula.»I5
«Allegará un temps que es ásens volaran.»

La senyora Pepi Navarro diu que sa cunyada té el costum de dir
que, com dia el tio Juano el Poderós:

«Allegarem un dia que mos donará enveja es que se moren.»

I la mare d'aquesta informant recorda el que deia la seua própia
mare: que, segons el tio Juano,

«S'acabaria el món en el any 2000.»

N'Elvira Maciá li atribueix els següents versos profétics que va sen-
tir ara fa seixanta o setanta anys i que confessa no saber interpretar:

«Denans dien —a vore si me n'arrecorde—: el rey d'España en cam-
paña, / el de Fran

16
cia en su retiro, / España será de Francia / y al tiempo

doy por testigo.»

Aquestes parémies les explica na M.' Teresa com una referéncia als impostos
que tots hem de pagar.

Vegeu l'apartat 1.3.
16. De frases semblants en podem llegir al llibre atribuit al Juano, que tot seguit

comentarem: «Jesús? ¿y cuantos castigos? / Que veo en Nuestra Nacion / y el tiempo
sera testigo.» («Memorias de Juan Fenoll» 1985: 4); «toda la Nacion en masa: si Ami-
go! / formaran una union / y el tiempo doy por testigo / y asi lo afirmo yo.» (ibid.: 8);
«anunciado va por mi / y bien lo podras creer / y el tiempo doy por testigo / tiene asi
que suceder.» (ibid.: 9).
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Preguntada sobre qui era aquest personatge, va contestar:

«Un borne que sabia rnolt.»

Fins al pum que, de manera proverbial, quan algú era sabut, hom deia:

«Mira, com si fóra el tio Juano el Poderós.»
«Paeix que siga el tio Juano el Poderós.»

En Tano Ferrandes conta que el tio Poderós anunciava —una
creació oportunista a posteriori— l'arribada d'un «caudillo» que hi
romandria quaranta anys i escreix, que després hi hauria una época
molt dolenta i que, per últim, la fi del segle coincidiria amb la fi del
món. En eixa época nefanda aplegarien una mena de cavalls verds,17
i els que estan al darrere dels cristals —de bell nou apareix l'allusió
als lladres asseguts—, per a cobrar impostos, i ens veuríem amb l'ai-
gua fins al coll, de tanta miseria: els vius tindrien enveja als morts.

La senyora Maria Asensio conta:

«Ma tia me contava que, afi[x]a-te, diu: `vindran temps que habran més
cotxes i amotos que treballaós en el poble' diu 'no anirá dengú a peu' diu
`tots aniran en cotxes i en amotos'. I justet. Aixó, aixó m'hu dia ma tia que
hu contava el tio Juan el Poderós.»

Per últim, a la senyora Dolores Gonzálvez li deia sa mare que el
Poderós va dir «que vindria una guerra que es dones s'abraÇarien as
garrofés, perque no habrien hómens».

3.4. El llibre de Juan Fenoll

Mentre recollíem aquests materials, hem tingut la sort que el lli-
bre manuscrit atribuit a Juano el Poderós ha estat transcrit i publicat,
a la revista de Moros i Cristians de Crevillent de l'any 1995. 18 La có-

Sembla una mena d'imatge apocalíptica.
«Memorias de Juan Fenoll» ha estat publicat com a separata de la Revista de

Festes de Moros i Cristians de Crevillent de 1995, per Rafael Poveda i Bernabé, autor
de la transcripció del manuscrit, i Josep Antoni Aznar i Pérez, que l'ha prologal.
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pia manuscrita conservada és propietat d'un particular i portava per
títol Memorias de Juan Fenoll. Abans d'aquesta publicació sembla
que l'única referencia escrita sobre el tio Juano era una petita noticia
a la mateixa revista de festes, l'any 1977. 19 En aquesta última s'hi fa
esment d'un periódic local anomenat La voz de Crevillente on, en el
número 8, del 7 de maig de 1927, hom parlava del nostre personat-
ge. 20

Sobre aquest estrany 'libre direm únicament unes paraules. Es
tracta d'una renglera llarga de versos matussers que contenen supo-
sades profecies, expressades de manera molt confusa i reiterativa i
acompanyades amb xifres i signes cabalística (creus, calaverea, cer-
cles), que es refereixen totes elles a esdeveniments de la Primera Guer-
ra Carlina (1833-1839). Hom hi pronostica fets sagnants provocats
pels partidaris de Caries V i la desfeta final deis facciosos: «que don
Carlos Reinará / en parte de la Nacion / el que apoyado estará / por
el partido Eclesiastico»; «un Ejercito Numeroso / este barbaro ten-
dra / y por grande que lo tenga / Carajo abatido sera»; «Jesus que
me causa orror? / es Venus y Jupiter / que embisten como leon / cree-
me, lo estoy Viendo / Amigo del Corazón / que van cortando cabe-
zas / con todo el Mayor Rigor / en parte de Nuestro Reino / y tam-
bien del Aragon»; «si por furiosos que esteis / sin Rei hos abeis de
quedar / y destruido de un todo / y amargamente llorar»; «el cañon
retumba las gentes se / alarman / unos con otros se rompen el alma»;
«Carajo estos estaran creidos / que á de Reinar la nacion / el 5.° Esto.
Rebelde / ¡no barbaros no Reynará no! / esto ya esta decretado / por
el Sabio Salomon».

La ideologia que s'hi manifesta és liberal, be•igerant contra l'ab-
solutisme carlí i virulentament anticlerical: «Asesinan y atormentan /
en voces de Jesucristo / Relijiosos! si lo son / pero háy Dios, son azo-
tes de castigo / que con sus falsas doctrinas / tendran al pueblo opri-
mido / estos seran los causantes / de los Rebeldes castigos / que en la
Nacion seran / segun tengo yo leido / estos dicen que á dios aman /

Citat per J. A. Aznar a la introducció de la transcripció de les «Memorias de
Juan Fenoll», pág. 2.

GÓMEZ NIETO 1977.
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Carajo, por su solo beneficio / para gozar de este Mundo / Cuanto les
es apetecido / estos son los que predican / el Evangelio divino / Ca-
rajo! para sujetar al hombre / que es hignorante bien mio / Estos eran
los que forman / un riguroso partido / estos quieren Relijion / ¿Yn-
fames de Jesucristo? Al cadalso estoy mirando / que de estos iran mu-
chisimos / mi sentencia es dada ya / y el tiempo sera testigo».

Els versos semblen formar escrits diferents que tracten del mateix
tema, enganxats desordenadament. El seu autor s'arroga poders con-
cedits per Déu i contesta als crítics, que l'han titllat de mentider: «lo
escrivo para que lo sepan / mi saber donde llegó / aunque hay mu-
chos que me tienen / de que soy un embrollon / pero es por que no
saben / quien es este Juan Fenoll / soy sabio y tengo gracia / y esta me
la á dado Dios / lo veran como no miento / cuando llegue la ocasion
/ que á cumplir empiece amigo / todo cuanto anuncio yo»; «Me di-
cen que soy Nadie / sin ser nadie mucho é dicho / todo cuanto e di-
cho cumple / en los papeles que é escrito»; «así lo veran que cumple
/ y lo afirma Juan Fenoll / por ser sabio y tener gracia / y esta me la á
dado Dios / aun que hay Muchos que me tienen / por un hombre em-
busteron / ya lo veran por el tiempo / cumplir lo que anuncio yo / y
entonces se acordaran / que Juan Fenoll no mintio / pues sigo escri-
viendo haora / lo que a mi me sucedio / Solo estando en la cocina /
lleno de imaginacion».

Porta data del 1825 —la data de la cópia, peró, és 1882— i, com
hem vist, nom de l'autor: Juan Fenoll. Aquest ha de ser el nom i cog-
nom del nostre personatge de llegenda, el tio Juano el Poderós, donat
que el llibre h ha estat tradicionalment atribuit. Pensem que no hi ha
masca raons per a no creure que el tal Juan Fenoll és Juano el Poderós.
Ara bé, qui va ser i quan va viure aquest Juan Fenoll? Segons diuen
els editors de l'obra, hi ha constancia a l'arxiu parroquial que un Joan
Fenoll va morir aquell mateix any de 1825; la mateixa obra porta per
títol Memorias de Juan Fenoll, és a dir, que hom el pot prendre com
una mena de testament. Llegint, peró, els versos amb deteniment, al-
guna cosa no hi encaixa. Entre la imprecisió enterbolidora de les pro-
fecies destaquen molt poques dades concretes, com ara: «muere el
Rey en este año / Dios mio sera verdad? / 	 este dos infantas deja /
tiernas de muy poca edad / la Mayor ysabel se llamara / segun decre-
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tado esta / de un Dios todo poderoso / y yo e llegado á penetrar?»;
«la mayor sera Ysabel / y esta eredera sera / proclamada por el pue-
blo / y que pueda gobernar / y mandar en la Nacion / como Reina
constitucional / luego el principe D. Carlos / desterrado quedara /
con su Mujer y sus hijos».

Que ens permeta el venerable Juano dubtar de les seues capaci-
tats d'endeví —bé que lamentem el nostre escepticisme— pera és
evident que aquest llibre no fou escrit abans del 1833, quan mor Fer-
ran VII, deixa dues filies petites —la segona, Luisa Fernanda, havia
nascut l'any anterior— i s'inicia la rebellió de son germá Caries. Al-
gunes a•lusions molt imprecises semblen referir-se al setge de Bilbao
i la mort de Zumalacárregui (1835) o bé a la de Charles d'Espagnac
(1839), peró les identificacions són molt insegures. Sí que hi ha una
menció específica de les campanyes del Maestrat i Aragó. En qualse-
vol cas l'autor va poder viure encara la guerra, i, en el cas que la pre-
dicció de la desfeta deis carlins no fos l'única «profecia» real que con-
té el text, aquest podria ser fins i tot posterior al 1839.

Així doncs, o el Juan Fenoll que figura com a autor no és el ma-
teix Fenoll mort el 1825 —cosa poc probable si es té en compte que
no és aquest un cognom usual a Crevillent— o el llibre no és de Juan
Fenoll i li fou atribuit després de mort, o bé sí que és de Juan Fenoll,
mort possiblement el 1825, peró va ser retocat anys després per algú
a qui interessava potenciar la seua llegenda de profeta. No obiidem el
detall transmés per la tradició oral que potser en Juano no sabía es-
criure i dictava perqué un altre escrigués.

CONCLUSIONS

Que la tradició oral sobre fets reals sorgeix, es desenvolupa
i es manté amb molla dificultat, de manera més pobra, quan aquests
fets es posen per escrit en texts que són a l'abast de la gent. El llibre
fa que la memoria siga menys necessária i la imaginació resta limi-
tada.

Que quan la lletra impresa no interfereix en la formació
d'una llegenda, i aquesta és exclusiva del folklore oral, la tradició
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sobre ella es fa més rica, més complexa, es manté més temps i es ra-
mifica.

3. Que hi ha un transvasament continuat de materials de folklo-
re de l'oralitat a la lletra impresa i de la lletra impresa a la tradició oral.

VICENT JOSEP PÉREZ I NAVARRO

INFORMANTS

Maria Asensio Davó, la Maria l'Entatxaora (1927)
Teresa Asensio Mas, la Falcona o la Puntalera (1918)
Carmen Caravaca Martínez (1924)
Dolores Ferrandes Quesada, la Loli la Sargenta (1929)
Cayetano Ferrandes Planelles, el Tano el Pallissa (1922)
Damián Magro Gallardo (1925)
Manuel Galvany Cerdá, el Vell (1923)
Dolores Gonzálvez Candela, la Loli la Palmereta (1928)
Elvira Maciá Quesada, l'Elvireta la Porrua (1908-1996)
María Teresa Mas Maciá, la Brufaua (1935)
Salvador Mas Maciá, el Falcó (1927)
Maria Quesada Alfonso, la Maria la Torres (1910)
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