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Resum: Els anys vuitanta del segle passat van significar un revulsiu pel que fa a l’estudi de l’edat moderna en els territoris de
l’àrea lingüística catalana i, conseqüentment, quant a l’edició i publicació d’obres d’aquest període. Pel que fa als textos que
es corresponen al valencià, la nòmina és llarga i remarcable, i en tots els gèneres literaris, com en els altres territoris de parla
catalana, i aquest recull que presentem avui només pretén ser una mostra significativa, però no exhaustiva, de la feina feta des
d'aleshores fins ara.
Mots clau: edició, época moderna, català, valencià, bibliografía recent.
Abstract: The eighties were a paradigm change in the study, edition, and publication of modern Catalan texts in all genres,
and not only from Catalonia but also from all the other Catalan-speaking territories. In this article we will present a
status quaestionis of what has been done since then. The list that we offer pretend to be more comprehensive rather than
exhaustive.
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Els anys vuitanta del segle passat van significar un revulsiu pel que fa a l’estudi de l’edat
moderna en els territoris de l’àrea lingüística catalana i, conseqüentment, quant a l’edició i
publicació d’obres d’aquest període. Pel que fa als textos que es corresponen al valencià, la
nòmina és llarga i remarcable, i en tots els gèneres literaris, com en els altres territoris de parla
catalana, i aquest recull que presentem avui només pretén ser una mostra significativa, però
no exhaustiva, de la feina feta des d'aleshores fins ara.
La producció poètica dels segles XVII i XVIII es pot llegir en un nombre cada vegada més
ampli d’edicions filològicament solvents: Pere Esteve (Escartí ed. 2005), Pere Jacint Morlà
(Ferrando ed. 1995), Llorenç Mateu i Sanç (Romeu 1978-79), el pare Mulet (Bellveser ed.
1990), Carles Gassulla d’Ursino (Escartí 2013; Escartí ed. 2015), Josep Vicent Ortí (Furió
2001), entre d’altres poetes barrocs i dels epígons del moviment (Alemany & Sansano 1989;
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Brown & Escartí 1990; Escartí 2011). L’interès dels editors ha recaigut també en la poesia de
certamen (Ferrando 1983), en la poesia acadèmica barroca (Mas i Usó 1996; 1998; 2009), i
darrerament en la poesia femenina, pràcticament desconeguda i de la qual se’n conserven, i se
n’han editat en dues tesis doctorals, algunes mostres remarcables (Zaragoza 2015; Herrero
2016). Hi ha, igualment, antologies poètiques que recullen part de la producció dels poetes
valencians de l’època (p. ex., Pérez-Cors ed. 1989; Rossich & Valsalobre ed. 2006) o alguns
volums que, per bé que no són pròpiament antologies, editen textos fins ara inèdits o que han
tingut poca circulació, com per exemple els poemes de caire religiós continguts a Versos a
plena plana (López 2016).
D’entre les manifestacions teatrals o parateatrals del període, s’ha de citar l’única edició de
les obres tradicionalment atribuïdes al pare Mulet (Bellveser 1989) però, molt especialment,
convé posar en valor la remarcable feina d’alguns estudiosos amb els col·loquis valencians,
que, en els darrers anys, han contribuït a fer-los accessibles per al gran públic i els estudiosos,
ja sigui en revistes especialitzades o bé en col·leccions pensades per a un públic més ampli.
En aquest darrer sentit, el punt de partida és el volum Col·loquis i raonaments de Ricard
Blasco (1983), que es pot completar amb Blasco (1984) i, sobretot, amb les contribucions de
Joaquim Martí Mestre a partir dels anys noranta i fins avui (Martí Mestre 1990; 1991; ed.
1996; ed. 1997; 2006; ed. 2008; 2011; 2014), així com també de Tres & Clarasó (1999),
Sansano (2000; 2001; 2009) o Llop (ed. 2014). Més recent, per bé que recupera un treball
anterior que no s’ha posat al dia, i per aquesta raó es troba avui desfasat, és Cañada Solaz
(2014), que tanmateix transcriu el Col·loqui de col·loquis o Encisam de totes herbes.
Pel que fa a la diplomàtica i a la prosa cronística en general, en els darrers anys la
col·lecció Fonts Històriques Valencianes de Publicacions de la Universitat de València,
impulsada per Antoni Furió, s’ha convertit en un punt de referència i ens ha fornit d’edicions
de tot tipus de documentació de l’edat moderna: cartes comercials, lletres de canvi, escrits
cronístics de tota mena, cartes de poblament, capbreus, ordenances i acords municipals, etc.
(Baixauli ed. 2001; Gil Vicent ed. 2002; Villalmanzo ed. 2005; Guinot ed. 2006; Ardit &
Valldecabres ed. 2007; Mas ed. 2008; Lomas ed. 2010; Iborra & Vila ed. 2013; Guinot &
Ardit ed. 2015-18; García-Menacho & Cárcel ed. 2018). D’altra banda, també alguns
ajuntaments, a títol institucional, han impulsat iniciatives molt lloables per donar a conèixer el
seu passat a través de la publicació de la seva documentació administrativa i s’han convertit
en autèntics garants de la tradició escrita valenciana: capbreus, noticiaris, processos criminals,
etc.; n'és un clar exemple, en aquest sentit, i per citar-ne només un cas, l’ajuntament d’Albalat
de la Ribera (Escartí ed. 1992; Roca ed. 1994; Fresquet ed. 1997; Sarrió ed. 1998; Giménez
ed. 2001; Hernandis ed. 2007).
Hi ha, és clar, altres fites remarcables quant a la recuperació de les fonts històriques del
Regne de València, com ara el Libre de Antiquitats de la Seu de València (Martí Mestre ed.
1994), la seva Consueta (Martí Mestre & Serra ed. 2009) o els estatuts de la Seu sobre el
càrrec de sotssagristà (Martí Mestre 1992), el Libre de les assistències i funccions… de Joan
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Baptista de Valda (Escartí & López ed. 1998), les Ordinacions de la costa marítima del
Regne de València (1673) (Martí Mestre ed. 1991), el Llibre del Mostassaf d’Elx (Cano ed.
1995) i el Llibre de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila de Elig (1529-1699) (Castaño &
Mas ed. 2015), els privilegis d'Algemesí (Estrela ed. 1999) o els textos administratius de les
comarques del nord de Castelló (Beltran 1998), per adduir-ne només algun altre exemple.
En la mateixa línia, per bé que de caràcter generalment privat, cosa que no vol dir que no
s’hàgin de circumscriure a l’àmbit públic, s’han posat en marxa diferents iniciatives per
recuperar textos memorialístics valencians d’aquest període: dietaris o memòries, noticiaris,
etc. Des dels dietaris de Porcar (Lozano ed. 2012) i Aierdi (Escartí ed. 1999), passant pels de
Miquel Ferrer (Mandigorra ed. 2007) i Josep Esplugues (Casanova ed. 1989), o d’altres
menys coneguts com els de Vicent Torralba, Josep Aznar i Francesc Sanç, Maximilià Cerdà
de Tallada, Bertomeu Blasco i Pere Escrivà (Ferrando 1995; Boluda et al. ed. 1995; Lozano
2001; Escartí 1992; Baydal & Escartí 2012). Una bona mostra de la prosa memorialística
valenciana es pot llegir a l’antologia Memòria privada (Escartí 1998).
Pel que fa encara a la prosa, paral·lelament és pal·lès també l’interés per la recuperació de
relacions de festes (Casanova 1986; Escartí 1994; Roca 1997; Escartí 2018) o obres
historiogràfiques menors, com ara la Suma de la vida del rey don Jaume (Escartí 2012), així
com de sermons o oracions fúnebres (Casanova 1990; Casanova 1998; Rafanell 2000: 114165; Casanova & Martínez 2001; Casanova 2008), vides de personatges com ara el pare Pere
(Escartí ed. 2006) i algun catecisme (Gimeno ed. 2015). Finalment, cal remarcar l’edició
d’alguns títols més extensos, com ara l’obra paremiològica de Lluís Galiana, que va ser
editada ja fa anys, a cura de J. E. Pellicer (ed. 1986), o el més recent Caña útil. Los profits de
la caña (Navarro ed. 2011).
D’altra banda, i pel que fa a la lexicografia, comptem amb l’edició de dos vocabularis
d’oficis (Colomina 1989), així com les edicions del Raro diccionario valenciano-castellano,
único y singular de vozes monosylabas de Carles Ros (Guardiola ed. 2004) i del diccionari
Voces castellanas y su equivalencia en valenciano. Voces valencianas y su equivalencia en
castellano de C. M. G. (Ribera ed. 2016).
No podem tancar el recull sense posar en valor algunes antologies que inclouen, ben
substancialment, escrits valencians del període que ressenyem: els reculls de Cahner (19982011) i Campabadal (2003-04). Tot plegat, i sense ànims de ser exhaustius, configura una
mostra rica i variada de la producció en la llengua autòctona durant aquest període, i de
l’interès dels estudiosos per fornir els investigadors i el lector en general de les obres més
singificatives de la nostra tradició.
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