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1. PODER I PRÀCTIQUES LITERÀRIES: JOAN BAPTISTA DE VALDA.

Joan Baptista de Valda (1612-1668) fou part d’una família originària del País Basc,
els membres de la qual varen estar lligats a l’ofici de correu major del rei en la ciutat i
regne de València, des del segle xvi. Sembla que la vinguda de bascos a terres valencia-
nes no seria del tot insòlita: el dietarista Joaquim Aierdi també és descendent d’aquell
país i, des de l’estament de mercaders o d’eclesiàstics, aconseguiren vincular-se a les
jerarquies locals (Aierdi 1999: 80-90). En el cas que ara ens ocupa, Pere de Valda va ser
el primer a detentar l’ofici de correu reial (1577) i després el càrrec va passar al seu fill,
Ferran, el 1589, data en què morí el pare, i just quan a l’esmentat Ferran de Valda se’l
comença a anomenar «hoste de correus» (Valda 1663a: 4 i Escartí 1997: 21). Per altra
banda, sabem que aquest Ferran de Valda va estar vinculat al govern municipal valencià
(Valda 1663a: 4; i Libro...: 49 i 52) i, encara, li coneixem certes veleïtats literàries, atés
que va estar vinculat a l’Acadèmia dels Nocturns, fundada pel noble Bernat Guillem
Català de Valleriola.1 Un fill legítim de Ferran, Pere de Valda i Moia, seria l’hereu del
càrrec de correu major. A València, possiblement un oncle del nostre Joan Baptista de
Valda, i també amb el mateix nom, es devia dedicar al comerç, i tenia, el 1619, nou-cents
volums de les Obras de Guillem de Castro (Castro 1977: 14). Cal assenyalar que la fa-
mília va estar vinculada també durant aquells anys inicials del segle xvii a la cort de
Madrid (Escartí 1997: 21), on l’esmentat Pere de Valda destacà des de ben menut per la
seua intel·ligència, fins al punt que el bibliògraf valencià Ximeno no s’està d’anotar com
en aquella vila «le llamavan el Niño Sabio, como refiere Rodríguez, que le comunicó
familiarmente» (Ximeno 1747-49, II: 38 i Rodríguez 1747: 160). Més tard, Pere aconse-

1. La bibliografia sobre aquell cenacle de literats és prou abundosa, però són fonamentals els
volums de Canet/Rodríguez/Sirera 1988-1996.
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guiria càrrecs d’un cert relleu: a més de correu major del rei a la ciutat i regne de Valèn-
cia, va ser jurat de València el 1640 i diputat del regne el 1646. També sabem que havia
estat «ayo y maestro del marqués de Santa Coloma, hijo del virrey de Barcelona, a quien
los catalanes mataron en las rebueltas del Principado en el año 1639». El rei li atorgà
l’hàbit de Santiago (Ximeno 1747-49: II: 38). Un germanastre d’aquest preceptor del
Santa Coloma seria el nostre Joan Baptista de Valda, el qual va estar vinculat durant tota
la vida al consell de la ciutat de València, com veurem.

Joan Baptista de Valda va ser fill il·legítim i legitimat de don Ferran de Valda, a
l’igual que un altre germà seu, Victorià,2 que arribà a ser professor de la Universitat de
València i també poeta.3 Sabem també que Joan de Valda, el 1632, es doctorà en drets i
passà a ser, després, advocat de la ciutat de València. Però a més d’aquest càrrec, n’ocu-
pà d’altres i desenvolupà una variada activitat literària, pràcticament tota a recer dels
encàrrecs oficials de les autoritats municipals o inclosa en els àmbits de poder de la no-
blesa urbana, o en contacte amb els certàmens literaris acadèmics del moment. Així,
segons Ximeno, Joan Baptista de Valda, «natural de la ciudad de Valencia» va ser

abogado de la ciudad, regente la secretaría y Libro de memorias de ella, por muerte de don
Marco Antonio Ortí [...], sugeto muy acreditado en la jurisprudencia [...]. El acierto con que
en varias ocasiones avía escrito en prosa y verso en academias y certámenes le mereció que
el ilustre magistrado de esta ciudad le eligiese para historiar las plausibles fiestas que aquí
se hicieron por el breve de Alexandro VII a favor del culto de la Concepción Puríssima de
María (Ximeno 1747-49, II: 50)

En efecte, Valda va ser regent de la secretaria del consell de la ciutat de València i
del seu Llibre de Memòries. A la mort de don Marc Antoni Ortí —un altre membre d’una
família de buròcrates lligats a la literatura durant generacions—,4 la ciutat l’escollí per
regir la menor edat del fill del difunt, tal com podem llegir al Manual de Consells, amb
data de 3 de juny de 1661:

Ítem, elegeixen y nomenen en regent la menor edat de don March Anthony Ortí, qui té
lo offici de regent lo Libre vert de la present ciutat, a micer Juan de Valda, generós, ab lo
salari [...] y emoluments a dit offici pertanyents.5

Aquesta elecció, però, no li comportà ser «l’hereu» d’Ortí, en tant que el càrrec de
l’escrivania de la Fàbrica Nova del Riu —que també servia la família dels Ortí— no el
va detentar, sinó que passà al doctor Antoni Torres.6 No obstant això, durant el temps
que ocupà la regència, sembla que va ser un membre destacat de la vida urbana. Al seu
matrimoni amb una vídua catalana, Isabel de Sitges, es varen llegir versos de circums-

2. Al Libro... (1977: 157) consta la seua legitimació: «Juan Bautista de Balda y Victoriano
Balda, hijos expureos de Fernando de Balda, casado, y de mugeres solteras».

3. Sobre Victorià de Valda, vegeu Felipo Orts (1991: 389). Pel que fa a la seua activitat poètica,
n’hi ha alguns indicis a Mas i Usó (1991: I, 209).

4. Sobre els Ortí i la seua vinculació a la literatura, vegeu Escartí (2007: 27-38).
5. Arxiu Municipal de València, Manual de Consells, A-192, f. 715 r.
6. Ibidem, f. 718 r.
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tàncies com els conservats en un dels manuscrits d’un amic seu, el també poeta i escrip-
tor, Francesc de la Torre i Sebil (Brown/Escartí: 1990: 59-117). El romanç, d’autor ca-
talà desconegut, i que suposem dedicat a Joan de Valda, en tant que l’anomena «pràtich
en dret» i «molt ben versat en les lleis», fa al·lusió a les circumstàcies del casament i el
valor dels noumaridats, fa esment dels tres fills que aportava al matrimoni la vídua i juga
amb dobles sentits per parlar de qüestions relatives a «la estacada / de vostres amors»,
amb consells donats per qui sembla ser membre d’un convent. El matrimoni, per altra
banda, sembla haver-se celebrat en alguna «abadia», tenint en compte que hi apareix un
«abat». Menys clara és la referència al tractament de «paternitat» que, segons l’autor del
romanç, se li hauria atorgat a Valda en un temps anterior, però que tal vegada fa referèn-
cia a l’exercici dels seus estudis de dret.7 Potser, el romanç a què ens referim anàs dedi-
cat a Victorià de Valda o a algun altre familiar seu, però en qualsevol cas ens sembla un
indici bastant evident de l’ambient literari en què es movien els membres d’aquella fa-
mília.

A més d’aquestes dades, sabem que el 1657, Joan de Valda es va veure implicat en
un procés contra una part dels regidors de la ciutat, precisament per qüestions de «for-
mes», a l’hora d’escollir un «prohom del quitament», en tant que l’elecció no s’hauria fet
d’acord amb allò establert pels furs i capítols del quitament, acordats el 1632. Una qües-
tió de formulismes i de protocol que, tot i que segurament ocultava altres problemes, era
un àmbit apropiat per a Valda, que acabaria sent-ne un expert. Un procés en el qual, per
cert, l’auditor de la Reial Audiència va ser el també lletraferit Llorenç Mateu i Sanç.8

El 1669, per altra banda, Valda intervindria en un plet entre la ciutat i els pabordes de la
Seu (Felipo Orts 2002: 25).

Si deixem de banda les dades estrictament personals i professionals i entrem en
l’àmbit literari, sabem que va redactar un conegut llibre de festes sobre una de les cele-
bracions més fastuoses de la València barroca, i algun discurs polític de molt de ressò en
aquells moments. Pel que fa a aquest darrer punt, cal dir que arribà a publicar-se i tot el
seu Discurso político, theológico y jurídico sobre que la menor edad no impide ni priva
a uno de exercer goviernos y oficios públicos (València, 1667). Aquesta obra, en la qual
va col·laborar també el canonge Eusebi Falcó (Rodríguez 1747: 118), en opinió de Xime-
no (1747-49: II, 50) li «grangeó mucha gloria», atés que «no llegava a los veinte años de
su edad el excelentíssimo marqués de Leganés quando falleció su padre en el virreynato
de Valencia, sucediéndole en el empleo, de que se originó alguna duda, y fue ocasión de
escrivirse este papel». En certa manera, potser, també en aquell discurs Valda justificava
la seua regència de la secretaria del consell de la ciutat de València durant la minoria
d’edat del fill de don Marc Antoni Ortí, a la qual havia accedit el 1661.

Però, segurament, l’obra per la qual Joan Baptista de Valda ha passat a la història
literària de la ciutat de València, és el seu volum intitulat Solenes fiestas que celebró
Valencia a la Inmaculada Concepción de la Virgen María (València, Jeroni Vilagrassa,

7. Done el poema complet a l’Apèndix d’aquest treball.
8. Vegeu Procés de la insigne ciutat de València contra don Joan de Valda, Miquel Joan Moret

y Miquel Àngel Dalp, doctors en drets (Arxiu del Regne de València, Reial Audiència, Processos, 3a
part, núm. 3472).
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1663).9 En aquest text, elaborat a demanda dels regidors valencians de l’any 1662, any
de les festes immaculistes, Valda va narrar amb detall les celebracions de la ciutat per tal
que les coneguessen bé a la cort del rei. València, evidentment, volia destacar en aquella
devoció, tan tradicional a la Corona d’Aragó. I no debades havia estat el bisbe valencià
Lluís Crespí de Valldaura qui s’havia encarregat de portar endavant tot el negoci de la
declaració del dogma de la Immaculada Concepció de Maria davant el pontífex.10 El text
de Valda, a més d’oferir-nos detalladament les festivacions, inclou uns bells gravats que
representen les «roques» que eixiren a la processó i copia les poesies que des d’aquelles
es llançaren, una clara mostra dels interessos poètics de l’autor, que era habitual en aca-
dèmies i certàmens d’aquells anys tan prolixos en versaires, alguns dels quals ens consta
que seguien versificant en català (Escartí 2005 i 2006). De les Solenes fiestas... es va fer
un tiratge de 800 exemplars que costaren a la ciutat de València 589 lliures, més 200
lliures que cobraren Valda i l’escrivà que el va ajudar (Carreres Zacarés 1925: 278-279).
Per altra banda, el llibre conté, a més, diferents escrits de circumstàncies redactats per de
la Torre i Sebil —en castellà i en llatí— i un sonet en castellà, de Pere Joan Espí, on tots
dos fan lloança del text de Valda.

Així doncs, és en aquell àmbit de la literatura festiva i acadèmica on haurem de tro-
bar les petjades literàries de Valda. Uns «espais socials poètics» que permetien i propi-
ciaven el relleu dels membres més destacats de la ciutat i on, encara, la nostra llengua
tenia una certa presència (Escartí 2005 i 2006). Allà hi trobem implicat Valda, i en
aquest sentit, convé assenyalar la seua participació en diverses acadèmies i certàmens
religiosos, però tenint ben clar que, tot i que el nombre de participacions seues que ens
han arribat és prou modest, certament haurem de suposar-lo més elevat, si fem cas de les
paraules de Vicent Ximeno, reproduïdes més amunt, i si tenim en compte altres casos
coetanis, com ara el de mossén Pere Jacint Morlà (Escartí 2006: 34-37).

El primer testimoni de l’activitat poètica de Valda cal relacionar-lo amb una acadè-
mia fundada el 1658, a l’empar del noble don Basili de Castellví i Ponze, la qual portava
per nom Sol de Academias o Academia de Soles. La primera de les seues reunions literà-
ries, ja del 1658, es va publicar en aquell mateix any (Sol de Academias o Academia de
Soles en los lucidos ingenios de Valencia que la celebraron... València, Joan Llorenç
Cabrera, 1658),11 i hi podem trobar com a poeta participant Joan de Valda. Segons ens
informa Francesc de la Torre i Sebil, en parlar dels assumptes a què es va dedicar aquella
convocatòria, «quiso provar una dama los cristales de una fuente y a esse tiempo se paró
el agua; y a ese assumto adelantó la pluma en un soneto D. Joan de Balda». El primer vers
del sonet fa: «Viendo a Lisis, las ondas se detienen» (Sol 1658: 28). Entre els partici-
pants, es trobava també Marc Antoni Ortí i Moles —al fill del qual Valda tutel·laria des-
prés—, que participà amb un romanç en català (Sol 1658: 32-33), i cal posar de relleu que

9. Sobre aquell volum, vegeu Carreres Zacarés (1925), Ribelles Comín (1939: 253-262) i, espe-
cialment, Pedraza (1982).

10. Segons el dietarista J. Aierdi, el dia 6 de juny de 1662, «a la nit, aplegà a València don Lloís
Crespí, bisbe de Plasència y fill de València, que venia de Roma del negoci de la Puríssima Concepció,
perquè desembarcà en Barcelona. Y ixqueren a rebre’l lo virrey y lo arquebisbe, y los de l’Oratori, y
molts cavallers en coches» (Aierdi 1999: 254).

11. Sobre la celebració d’aquella acadèmia i la publicació posterior, vegeu Mas i Usó (1999: 587).
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en aquell parlament del tortosí de la Torre en què es mencionen la pràctica totalitat dels
participants en l’acadèmia, don Joan de Valda ocupa el segon lloc, només després del
cavaller de l’hàbit de Montesa don Josep de Borja. Un lloc, doncs, de preeminència, la
qual cosa fa més comprensible encara que, a la segona de les sessions acadèmiques
d’aquell grup de nobles i personatges benestants de la ciutat de València, Valda ja serà
l’autor del vexamen.

En aquesta nova festa poètica recollida en un volum intitulat Repetida carrera del
Sol de Academias o de la Academia de Soles (València, Joan Llorenç Cabrera, 1659), la
participació de Valda és major: hi apareix una dedicatòria seua al lector i, el vexamen, en
prosa, inclou vuit poemes seus intercalats, amb una dècima en valencià. Hi trobem de
nou don Marc Antoni Ortí amb una altra composició en llengua del país, tot seguint la
seua defensa ben coneguda de l’idioma propi, publicada al Siglo Quarto de la Conquista
de Valencia (València, 1641, Joan Baptista Marçal) i glossada a bastament (Pitarch 1972
i Climent 2003). No crec que siga massa coneguda, per contra, l’opinió de Valda al res-
pecte de la llengua d’Ortí que, per altra banda, era la del mateix Valda. Aquest, diu:
«Acudió don Marco Antonio Ortí, muy de fino patricio, dando fe de sus papeles y lengua
de donde era natural, y conocí que era dulcíssima valenciana, bien nacida, más no her-
mosa» (Repetida 1659: 60).12 Com ja hem dit en algun altre lloc, fa l’efecte que, encara
que Joan de Valda admet el tòpic de la dolçor del valencià i, fins i tot, el seu bon naixe-
ment o els seus bons orígens, és a dir, el passat literari gloriós que ja en aquell moment
s’identifica amb el llemosí (Ferrando 1980: 72-75), no troba la llengua de València apta
per tal d’expressar «alguna cosa hermosa, a l’estil de les finors farcides de personatges
mitològics i pseudònims classisitzants tan en ús en aquelles acadèmies» (Brown/Escartí
1990: 63). A pesar que, en opinió de Pasqual Mas i Usó (1999: 114), «ni los gongoristas
ni el lenguaje culterano eran bien considerados por el fiscal Juan de Valda».

Uns anys més tard tornem a trobar Valda en afers poètics. En aquesta ocasió substituint
un amic seu, don Francesc de la Torre i Sebil, que havia estat empresonat, acusat d’un crim
que sembla que no va cometre. Segons les informacions que posseïm, el 1661, en haver de
celebrar-se unes festes per la col·locació dels ossos de vint-i-quatre màrtirs sants romans
que havien arribat a la ciutat de València, donats per un capellà a la parròquia de Santa
Caterina, de la Torre va ser designat per les autoritats com a secretari del certamen, càrrec
que no va poder exercir, tal com ens narra el dietarista Joaquim Aierdi (1999: 190):

Per a dita festa estava prevenguda una justa poètica de la qual eren juches los insignes
senyors jurats de València, y secretari don Francisco de la Torre, cavaller de l’àbit de Ca-
latrava, cathalà de nació, de la ciutat de Tortosa. Y per quant estava pres —com se digué
arrere— per la mort del doctor Sabata, per lo qual fonch forçós ell nomenar altra persona
en son lloch per a dita festa, y nomenà al dotor don Juan de Balda, dotor en drets y advocat
de la ciutat.

De la mateixa manera, Aierdi (1999: 194) ens informa sobre com, en aquell cer-
tamen,

12. Per errada del tipògraf, es llegeix 90.
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no volent lo senyor arquebisbe es fes en la iglesia per les moltes rialles y indesències que
sol aver en semblants actes, se féu en la Lloncha dels Mercaders, y asistiren los jurats ab
gramalles y fonc secretari don Juan de Balda —asò se entén que lligqué per don Francisco
de la Torre, de qui era tot la compostura de la introducció.

D’aquesta justa poètica en què tingué un cert protagonisme el nostre Valda, no ens
havien arribat més testimonis que els oferts per Aierdi i una composició que s’hi presen-
tà, del prevere Miquel Serres, que ens havia pervingut, manuscrita, i que nosaltres matei-
xos vàrem editar (Brown/Escartí 1990: 105-110). Després, Mas i Usó ha retrobat el text
escrit per Francsc de la Torre i Sebil13 i llegit per Valda, però afirma erròniament que «se
puede concluir que la justa a santa Catalina se celebró próxima a 1669» —cosa que, com
hem vist, no és així—, encara que va més encaminat quan considera la presó de F. de la
Torre com certa, i no metafòrica (Mas i Usó 1991: IV, 1122-1137). Més dades ha ofert,
recentment, Querol Coll (2006: 266-267)

Si el 1662 València va celebrar unes festes esplendents a la Immaculada Concepció
de Maria, i foren narrades per Valda, com hem indicat, el 1665, el papa Alexandre VII va
fer un nou decret perquè es tornassen a celebrar festes a la Concepció sine macula de la
Mare de Déu. La ciutat de València, novament, s’afanyà a celebrar aquella festa i tots els
seus detalls foren narrats pel mateix don Francesc de la Torre i Sebil en el seu Luzes de
la Aurora, días de Sol en fiestas de la que es Sol de los días y Aurora de las luzes, María
Santíssima (València, Jeroni Vilagrassa, 1665), on no falten, tampoc, manifestacions po-
ètiques (Mas i Usó 1991: IV, 1021 i ss) i, especialment, un certamen al qual es va presen-
tar don Joan de Valda, i més concretament al seu assumpte vuité, que s’encarregava de
lloar la figura del virrei, el marqués d’Astorga, gran devot de la Immaculada (Luzes 1665:
133-134). No cal dir que Valda va ser el vencedor en aquest apartat, amb una composició
culteranista i recargolada, en castellà (Luzes 1665: 358).14 El premi que obtingué Valda
fou un barret de pell de castor —en clarísisma al·lusió a la cast-edat de Maria— i en el
vexamen, de don Roderic Artés, s’hi esmenten la regència del Llibre de memòries de la
ciutat per part de Valda, el qual llibre és vist com una mena de calendari, i també es re-
corda l’anterior publicació immaculista del nostre autor (Luzes 1665: 413-415).

Un parell d’anys més tard, el 1667, Valda torna a aparéixer en un producte literari
manufacturat per don Francesc de la Torre: el llibre destinat a narrar les festes de la inau-
guració de la nova capella de la Mare de Déu dels Desemparats de València.15 En la
festivitat d’un esdeveniment d’aquella magnitud, no faltà un certamen poètic i hi actuà
de secretari, en companyia de don Roderic Artés, don Joan de Valda, que va elaborar,
també, una introducció en vers. El fiscal va ser Francesc de la Torre i entre els jutges hi
havia don Basili de Castellví, animador, com hem vist, de l’Academia de Soles. Un dels

13. Introducción para la justa poética de Santa Catalina, escrita por don Francisco de la Torre y
leyda por don Joan de Balda, por estar presso el autor (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 3885, ff.
88-95).

14. Reproduïm aquesta composició poètica, també, al nostre estudi introductori a Valda (1998:
22-23).

15. Sobre les dues edicions d’aquella obra i els problemes que trobà el seu autor per tal de portar-
la endavant, vegeu Mas i Usó (1991: IV, 1062-164).
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premis —al segon assumpte— se l’emportà don Victorià de Valda, germanastre de Joan
Baptista; un altre, al quart assumpte, va ser per al fill de don Francesc de la Torre, don
Joan. Potser, en aquest cas més que mai, es pot veure claríssimament un cercle de fami-
liars i amistats que anaven més enllà de la poesia, però on aquesta i les altres activitats
literàries de moda també formaven part i reforçaven la xarxa social.

La darrera de les intervencions de Valda en l’àmbit poètic de què tenim constància és
una altra acadèmia nobiliària celebrada el 1669. En aquest cas, el motiu va ser festivar el
compliment dels set anys per part de Carles II, fill de Felip IV i de dona Marianna d’Àus-
tria, que exercia de reina regent. La iniciativa, del comte de l’Alcúdia, don Onofre Vicent
Escrivà d’Íxer, es va celebrar al Real de València. De bell nou hi apareix don Francesc
de la Torre i Sebil en un lloc destacat —redactant-ne el cartell i fent de secretari, al cos-
tat del comte de l’Alcúdia— i sabem que Joan de Valda va concórrer amb unes octaves
que serien publicades, després, en el primer lloc dels poetes participants, els quals, però,
no optaven a cap premi. El volum resultant, a cura del comte de l’Alcúdia, portà per títol
A los años de Carlos Segundo..., i va veure la llum aquell mateix any 1669, als tallers de
Jeroni Vilagrassa (Mas i Usó, 1991: I, 408 i ss.). De fet, la festa dels anys del rei arribà a
institucionalitzar-se, fins al punt que després, amb l’adveniment de Felip d’Anjou al tron
d’Espanya, la noblesa valenciana celebrarà també acadèmies poètiques, encara que, en
aquell cas, no apareixeran versos en català (Escartí 2006: 28).16

Comptat i debatut, l’activitat poètica de Valda va ser, com la de bona part dels partici-
pants en aquestes acadèmies i certàmens religiosos, un entreteniment més o menys erudit,
destinat a donar una major prestància social a aquells autors de circumstàncies. La poesia,
doncs, era vista com una pràctica social més, dins l’enorme maquinària representativa que
va estar posada en marxa i sostinguda per la cultura del Barroc (Maravall 1975).

Al marge ja d’aquesta activitat literària que Valda exercí quasi exclusivament en
castellà, si fem cas dels testimonis conservats, el nostre poeta de certàmens i d’acadèmi-
es va redactar en la llengua pròpia del país el Libre de les assistències i funccions dels
molt il·lustres senyors jurats, racional y síndichs de la insigne, leal, noble y coronada
ciutat de València, del qual parlarem tot seguit.

2. EL LIBRE DE LES ASSISTÈNCIES I FUNCCIONS O L’ESCRIPTURA
AL SERVEI DEL PODER

El Libre de les assistències... (Valda 1998) va ser redactat tot seguint un altre text
anterior, del ja esmentat don Marc Antoni Ortí i ara com ara il·localitzat. Al volum,
Valda temptava de compilar totes les festivitats de la ciutat de València on havien

16. Vicent Ximeno (1747-1749: II, 212-213) atribueix precisament a Josep Ortí la compilació d’un
Exercicio académico en memoria de la feliz entrada del rey nuestro señor don Felipe V en los dominios
y tierras de España y en celebración de sus gloriosos años. Executado en casa de la Deputación de la
ciudad de Valencia, día 22 de enero 1703, por la Academia de la misma ciudad, Vicent Cabrera, 1703.
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d’intervenir els poders municipals, i tractava, per tant, de reglamentar el ritual propi de
la representació de la ciutat. D’aquesta forma Valda voldrà posar per escrit totes les
disposicions que el pas dels anys i les diverses normatives havien consolidat. Al Libre
de les assistències..., doncs, es pot trobar tot el cicle de les celebracions urbanes valen-
cianes: des d’aquelles que solament afectaven el justícia i els jurats de la ciutat, fins
aquelles altres que tenien una transcendència tal que encara són actualment motiu de
festa.

La societat valenciana del Barroc, com ja vàrem indicar en algun altre lloc (Escartí
1998: 33), a través d’aquelles festes trobava una manera de mostrar-se tota en ordre i ben
disposada: una disposició que anava des dels regidors polítics a l’últim membre de qual-
sevol gremi, que també participava en aquelles festes de caire religiós i urbà. Es mostra-
va així la societat d’aquell segle xvii, distribuïda de manera ordenada en els actes públics
on s’estilava el lluïment personal o corporatiu. I tot, completament reglamentat des del
punt de vista dels regidors de la mateixa societat. Fins al punt que, en el llibre de Valda,
hi haurà explicitats fins al nombre d’esglaons d’una escala que han de baixar determi-
nats membres del consell ciutadà, en rebre visites de personatges importants o en acom-
panyar-los, quan els acomiaden (Valda 1998: 64). És això, l’extrem del Barroc, el detall
real i concret, el que ens arriba a transmetre a la perfecció un escrit en principi tan poc
atractiu per a la nostra societat com el Libre de les assistències... Una obra que, destina-
da principalment a conservar els rituals d’una societat urbana, passà de ser indispensable
per al cerimonial ciutadà —i en serien bona prova les còpies «oficials» que ens han ar-
ribat, i de les quals parlarem després— a ser relegada i pràcticament oblidada, quan
canviaran els temps i els signes polítics i, ja al segle xviii i amb el poder borbònic esta-
blert sòlidament a València, les modes imposaran uns altres hàbits i uns altres costums,
en part.

Joan Baptista de Valda, un home que, com ja hem vist, va participar en pràcticament
totes les grans festivitats públiques de relleu del seu temps, i ocupant llocs destacats so-
vint, en ser l’encarregat de regir el Llibre de memòries de la ciutat de València —el Libre
vert de què parla el document municipal transcrit més amunt i que en aquell moment ja
devia de significar ben clarament també regir el cerimonial dels regidors de la ciutat—,17

s’ocupà també de fixar les formes i usos socials del justícia i dels jurats i d’altres càrrecs
municipals. Per portar endavant aquella tasca, va prendre com a model el treball d’Ortí,
com ell mateix assenyala al text, i, segurament, el seu objectiu va ser l’actualització d’un
cerimonial que cada vegada es complicava més, tot temptant de posar al dia les regles
contingudes en el text antecedent, ara perdut. En paraules de Valda, al pròleg que encap-
çala el seu volum:

Per mort de don March Antoni Ortí, secretari de vostres senyories, foren servits sos
antesesors en lo any 1661, rixqués lo Llibre de memòries d’esta ciutat, durant la menor etat
de son fill, a què em dediquí sols per fer este servisi més a ma pàtria, de els que he procurat

17. El Llibre de memòries de la ciutat de València, tal com ens ha pervingut, acaba el 1644, de
manera que Valda no es va ocupar gens de mantenir aquella tradició, tot incorporant notícies al volum
centenari (Libre de memòries 1930-1935).
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per espai de més de vint-y-tres anys, que inmèritament só son advocat; y avent reconegut
un llibre que don March Antoni Ortí escrigué, ab incomparable acert, en lo any 1654, sobre
les presedències, graduacions de puestos en acompanyaments y asientos en les funccions
ordinàries que vostres senyories concorren, y que des de sellavors fins ara se havien alterat
algunes per órdens reals, y altres que no hauria pogut prevenir don March Antoni Ortí se
havien omés, y que sobre les funcions extraordinàries no havia escrit, per reservar sa direc-
ció als llibres de memòries en què es solen continuar; y considerant que stos anys propas-
sats se havia perdut hu de estos llibres, per este accident, y perquè pareix rahó que vostres
senyories y los que els succehiran estiguen no sols instruïts de les funsions ordinàries, sinó
també de les extraordinàries, ab particular individuasió, y sense lo perill de perdre’s algun
llibre de memòries, he emprés formar este llibre que comprenga unes y altres asistènsies,
puix en lo discurs del tems de ma regència, en una y atra ocupació an pogut succehir casi
totes, que se han anotat per mi ab algun cuidado, lo qual he donat per ben empleat, per a
que, en any que vostres senyories, ab tan gran acert y plaucible estimació de tots, governen,
puixa offerir este treball, encara que desigual a lo que vostres senyories mereixen, però
acompanyat de un afectuós rendiment que, si mereix acceptació en la gratitut de vostres
senyories, tindrà la sublimasió de obra molt realçada, y yo la autoritat de estar a la seua
sombra y amparo. El de la divina magestat asistixca a vostres senyories sempre, per a la
continuasió de les comunes felisitats y pròpies (Valda 1998: 60)

És, doncs, a la fi de la seua «regència» —és a dir, quan ja té l’experiència dels vint-
i-tres anys de servei a la ciutat, com ell mateix declara—, que Valda redacta l’escrit. A
més, «en una y atra ocupació» —en l’ofici d’advocat i en el de regent— «an pogut suc-
cehir casi totes, que se han anotat per mi ab algun cuidado». Per tant, a més de recórrer
a les fonts escrites, Valda hi incorpora aspectes i qüestions que ell ha viscut personal-
ment, tal com es pot veure en algunes ocasions. Així, parlant de les celebracions del dia
de sant Maur, indica que

Este dia, encara que no està espesificat en la carta del rey, no van los officials reals
perquè concorre la mateixa rahó, perquè sent virrey lo marqués de Camaraza, oferí que no
anirien y així ho digué a don Pedro Arnaldo Llansol de Romaní, senyor de Gilet, a Andreu
Cifre, cavallers, y a Juan Batiste de Valda, generós, que foren los que intervingueren en esta
matèria, si bé aprés se autorizà ab carta de 29 de maig 1661 (Valda 1998: 95-96).

O, en un altre cas, en el qual Valda s’encarrega de fer notar quin és el lloc que ha
ocupat ell mateix, en la visita de la corporació municipal al virrei, per fer-li la cortesia
que li cosrresponia, en haver estat assabentats el justícia i els jurats de la notícia que el
rei ha tingut un nou fill:

Açò fonch presehint ajust, perquè volien los síndichs que ells havien de presehir y
seure’s ans dels advocats ordinaris, y perquè estos ni els demés officials volien eixir a
acompanyar a la ciutat, fonch acordat que sols se segués un advocat ordinari, lo més antich,
avans dels síndichs, per guardar la prelació, y que los demés officials no entrasen per no
multiplicar cadires, y així es segué lo doctor Juan Batiste de Valda, generós, inmediatament
del racional, presehint als síndichs (Valda 1998: 132).
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Joan Baptista de Valda, el 1667 oferia aquell escrit seu als jurats de la ciutat, tal com
indicava a la dedicatòria del seu llibre.18 I aquests no s’estan de recompensar-ne l’esforç
econòmicament, de manera que determinen, amb data de 6 de juliol de 1667, que

sien pagades al doctor don Joan de Valda, altre dels advocats de la Sala, trenta lliures ad
aquell pagadores per tot lo any mil sis-cents sexanta-sis en mil sis-cents sexanta-set en què
ha regit lo Llibre çeremonial de la casa de la present ciutat, per consemblant cantitat que
cascun any cobra per dita rahó.19

En definitiva, el Libre de les assistències... era un escrit destinat a ser-ne un model,
format sobre la tradició —«tret y recopilat de els libres antichs, memòries, órdens reals
y observàncies de la casa de la ciutat», com ell mateix indica al títol—, però també atent
a incorporar tot allò que l’experiència diària podia aportar, tant en les «assistències y
funccions particulars y certes de cascun any», com en aquelles altres que s’esdevenien
rarament i que Valda les anomena «totes les extraordinàries».

Confegit des d’aquelles premisses, el text de Valda es convertí en la pauta que feren
servir els jurats durant pràcticament tota la resta del segle xvii, fins que el 1696 Fèlix
Cebrià i Aracil, per encàrrec de la ciutat, en redactà un altre, ara en castellà i amb el nom
de Ceremonial de las asistencias y funciones, tot adaptant-se amb allò als nous temps.20

Pel que fa a l’estructura i el contingut del Libre de les assistències...,21 cal indicar que
es troba dividit en dues parts. La primera s’ocupa dels esdeviments socials que eren consi-
derats «ordinaris», mentre que en la segona, Valda recull els actes «extraordinaris». Cada
part, a més, presenta sengles índexs específics, i si fem cas del que afirma el seu autor,
aquesta segona part seria la més original i «novedosa» respecte els treballs anteriors.

A la primera part es conten els següents punts, encapçalats per uns epígrafs que po-
den resultar suficientment orientatius de llur contingut:22 (1) Extracció de jurats en la

18. En efecte, els jurats a qui va dedicat el Libre de les assistències... són els mateixos que go-
vernaren de 1667 a 1668, i que varen prendre el càrrec el 29 de maig de 1667, com pot veure’s al Ma-
nual de Consells d’aquell any (Arxiu Municipal de València, Manual de Consells, A-199).

19. Arxiu Municipal de València, Manual de Consells, A-199, f. 111 v. Encara, també li pagaren
cinc lliures més «per haver graduat lo pal·li el dia de la professó del Corpus Christi» (Ibidem, f. 112 r.),
cosa que posa de relleu no sols el caràcter teòric de l’experiència de Valda, sinó també la seua actuació
pràctica en determinats casos.

20. Vegeu Cebrià i Aracil, F.: Ceremonial de las asistencias y funciones de los muy ilustres
señores jurados, racional, síndicos y otros oficiales de la muy ilustre, egregia, noble, magnífica, coro-
nada y dos veces leal ciudad de Valencia, por Féliz Cebrián y Arazil, recopilados de los libros antiguos
de memorias, órdenes reales y observaciones de la ciudad que están en el archivo como en los libros
de memorias regentados por Melchor Zapata, Vicente Matheu, don Marco Antonio Ortí, el doctor Juan
Bautista de Balda, abogado ordinario 1o de la ciudad, don Marco Antonio Ortí y Moles, don Marco
Antonio Ortí y Peres, cuya menor edad regenta don Joseph Ortí y Moles, doctor en ambos derechos
(Arxiu Municipal de València, Còdexs, núm. 10). [N’hi ha edició facsímil, amb introducció de R. Fer-
rero Micó, València, Ajuntament de València, 2003]. Vegeu, també, Monteagudo (1995).

21. Vegeu, encara, una aproximació a aquestes qüestions feta per A. López Quiles, al capítol
introductori seu que figura a la nostra edició de Valda (1998).

22. Donem la relació dels epígrafs segons apareix a l’índex particular del volum de Valda (1998:
117-119).
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forma que es solia fer ans de la introducció del primer privilegi de la insaculació, (2) In-
troducció de la primera insaculació, (3) Introducció del segon privilegi de insaculació, (4)
Indroducció dels nobles al concurs dels officis de la ciutat,23 (5) Volta y acompanyament
dels senyors jurats novament extrets que es fa lo dia de Pasqua de Pentecostés, (6) Orde de
l’acompanyament dels jurats nous, dia de Pasqua, de vesprada, (7) Graduació y asistència
dels senyors jurats nous en la cambra quant tracten de negosis, (8) Elecció de consellers,
(9) Prevencions per a la processió del dia del Corpus (10) Festa del Corpus, (11) Orde y
graduació de l’acompanyament dels senyors jurats en la volta que fan a cavall dia del
Corpus, (12) Graduació dels oficials reals ab la ciutat no estant lo virrey, (13) Dia del
Corpus, de vesprada, (14) Graduació de virrey, jurats y officials reals, (15) Graduació del
pali en la prosessó del Corpus, (16) Octava del Corpus, (17) Graduació del pali en la pro-
cesó del Col·legi, lo dia del cap de la octava del Corpus, (18) Dia de l’apòstol sent Pere,
(19) Dia de l’Àngel Custodi, (20) Festa de la Preciossísima Sanch de Jesuchrist, (21) Dia
de l’apòstol sent Jaume, patró d’Espanya, (22) Endemà dia de la festa santa Ana, (23) Dia de
sent Lorens, (24) Dia de la Asumpció de nostra Senyora, (25) Jurament que presten los
senyors jurats en la Inquicissió, (26) Festa de sent Roch, (27) Dia de senta Maria Madale-
na, (28) Dia de sent Luýs, bisbe, (29) Dia de la Nativitat de nostra Senyora,24 (30) Dia de
sant Thomàs de Villanova, (31) Dia de la extracció de la Santa Creu, (32) Processó del
Càliz, (33) Dia de l’arcàngel sent Miquel, (34) Dia de la Mare de Déu del Rosari, (35) Dia
de sent Francisco de Borcha, (36) Dia de sent Dionís, (37) Dia de la Dedicació de la santa
iglécia de València, (38) Dia de sent Luýs Bertran, (39) Dia de Tots Sants,25 (40) Dia del
Patrocini de nostra Senyora, (41) Dia de la Presentació, (42) Dia de sent Mauro, màrtir,
(43) Dia de la Puríssima, (44) Extracció de justícia y lloctinent, (45) Dia de Nadal y jura-
ment de justícies novament extrets, (46) Acompanyament dels justícies a cavall, dia de
Nadal de vesprada, (47) Honrres del hermano Francisco del Ninyo Jesús, (48) Dia del Cap
de Any y dels Reys, (49) Procesó de la bul·la de la Santa Crehuada, (50) Dia de la Purifi-
casió de nostra Senyora, (51) Dimecres de Sendra, (52) Dia de sent Gregori, papa, (53)
Dia del gloriós patriarca sent Jusep, (54) Dia la Encarnació, (55) Semana de Passió, (56)
Diumenge de Pasió, (57) Dumenge de Rams, (58) Semana Santa, (59) Dichous Sant, (60)
Divendres Sant, (61) Disapte Sant, (62) Dia de Pasqua de Recsurecció, (63) Dia dels glo-
riosos sants Vicents, Màrtir y Ferrer, (64) Dia de santa Maria Egipcíaca, (65) Dia de sent
Jordi, (66) Processó de les Lledànies, (67) Dia de la Asensió, (68) Elecció y jurament del
racional, (70) Presedènsia del justícia civil, (71) Processó dels Borches, (72) Processó de
la Primera Aparició, (73) Insaculació per a els officis machors de la ciutat, i (73) Forma
de entregar la insaculació que ve de sa magestat. Una evident roda del temps anual, que fa
repàs de les festes en què es requeria la presència dels representants municipals, a més
d’altres qüestions, més formals, sobre protocol en actes específics de l’ofici de justícia, ju-
rats i d’altres.

23. Aquest epígraf no apareix a l’índex esmentat en la nota anterior.
24. Segueix, a l’índex: Celebració del nom de Maria a 23 de setembre, com epígraf separat, tot

i que no apareix al manuscrit.
25. Segueix, a l’índex: Dia de la celebració dels anys del rei, afegit posteriorment, però sense

que aparega cap apartat al manuscrit.
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Pel que respecta a la segona part, molt més breu, els epígrafs que conté són els se-
güents: (1) Entrades de reys, (2) Mort y funeràries de rey, reyna o príncep, (3) Embaixades
al rey nostre senyor, (4) Naiximent de príncep, (5) Vengudes y entrades de virreis, (6) Em-
baixades extraordinàries a sa excelència, (7) Entrades dels il·lustríssims arquebisbes, (8)
Jurament del governador regent la lloctinència general, (9) Jurament del portantveus de
general governador y son lloctinent, (10) Jurament de bal·le general y son lloctinent, (11)
Jurament del mestre racional y son lloctinent, (12) Mort de virrey, (13) Mort dels arque-
bisbes, (14) Visites que la ciutat fa, (15) Vicites que a la ciutat es tornen, (16) Concurs ab
la Real Audiència, (17) Regència del lloctinent la capitania general, (18) Elecció de sol-
dats de la companyia del Centenar de la Ploma, (19) Festa de la processió centenària de
la conquista de València (20) Concurs dels senyors jurats ab los obrers de murs y valls, i
(21) Mort de algun senyor jurat. La figura del rei i dels virreis, a més d’altres celebracions
poc freqüents, com es pot veure, ocupen l’interés de Vada en aquesta part final de l’obra, a
la qual segueix un índex particular i, encara, un «Índex de totes les matèries que es tracten
en aquest llibre, em primera i segona part».

El conjunt de l’obra, per tant, demostra la voluntat de Valda d’ordenar «cronològica-
ment» les actuacions públiques dels jurats de la ciutat de València, sempre que no es
tracte d’esdeveniments extraordinaris. I, sempre, Valda s’esforça a donar els detalls que
ell considera més importants, en cada cas, i segons l’interés que tinga de preservar unes
coses o unes altres, davant possibles enfrontaments amb la resta de poders que allaraven
a la mateixa ciutat, bé l’eclesiàstic, bé el reial.26 I el nostre autor, en aquell context de la
València del Barroc, tracta de sistematitzar la representació del poder.

A tot cas, Valda va exercir l’escriptura des del poder: bé com un entreteniment so-
cialment acceptat i de bon gust, bé com una manifestació més dels organismes munici-
pals. En aquest darrer àmbit trobaríem el seu llibre sobre les festes immaculistes de 1663,
ja comentat, i, més concretament, el Libre de les assistències..., el qual, dimanat directa-
ment des dels àmbits més alts de la societat, aprofitava, alhora, per reglamentar la seua
representació en públic.

3. ELS MANUSCRITS DEL LIBRE DE LES ASSISTÈNCIES...,
LA LLENGUA I ALTRES QÜESTIONS.

En el moment que vàrem elaborar la nostra edició del Libre de les assistències...
(Valda 1998), ja tenia jo localitzats els tres manuscrits que ara com ara ens han conservat
aquella obra i que, a més de parlar-nos de la seva importància, en tant que les tres còpies
són pràcticament coetànies, ens van permetre establir el seu stemma codicum.

El primer i més destacable dels manuscrits que contenen el Libre de les assistències
i funccions... de Valda, és el que ha conservat sempre el seu valor «primordial», en tant

26. S’ofereixen algunes reflexions sobre això, a l’apartat que signa A. López Quiles a Valda
(1998: 33-49).
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que sempre va ser usat pels membres del consell de la ciutat de València. Aquest l’ano-
menarem V i es conserva a l’Arxiu Municipal de València —on el deixà Valda— i ara
porta la signatura Còdexs núm. 8. És un manuscrit in folio enquadernat sòbriament, en
pell decorada amb motius vegetals daurats. Al llom presenta un teixell on es pot llegir:
Ceremonial de la ciudad de Valencia ms. Conté dos fulls de guarda, en blanc, més dos
fulls de preliminars, sense numerar, i 249 pàgines útils, a més de sis fulls més, a la fi, en
blanc. La lletra és humanística cursiva i claríssima, i presenta ornamentació vegetal en els
títols dels capítols i en algunes lletres capitulars.27 Conté, a la fi, un Índex de totes les
matèries... que ja ha estat esmentat més amunt. És el manuscrit que vàrem prendre com
a base per a la nostra edició, pel seu evident caràcter «oficial», entre altres coses.

El segon manuscrit és el que hem anomenat R, es conserva a la Bibliothèque Publi-
que de Rouen, a l’Estat Francés, dins la Collection Montbret (signatura Montbret
2329/229). De l’existència d’aquest manuscrit ens assabentà el professor i amic Antoni
Ferrando Francés, de la Universitat de València. Aquest volum és de la mateixa mà que
l’anterior i mostra unes característiques molt semblants en l’enquadernació, en l’orna-
mentació i en la disposició de les pàgines, fins al punt que les de l’un i de l’altre comen-
cen i acaben en els mateixos punts.28 Aquest, però, conté uns fulls inicials amb notícies
diverses. El primer d’aquests fulls presenta la següent anotació: «Este libro es de don
Juachín Solsona y soler, abogado de la ilustre ciudad y juez de diezmos de este reyno de
Valencia. Año de 1776». Al full següent pot llegir-se una informació ben interessant, que
ens permet deduir que el manuscrit encara es trobava a l’Arxiu Municipal de València a
finals del segle xvii, atés que s’hi dóna una referència al llibre de Fèlix Cebrià i Aracil,
esmentat més amunt, del qual ens diu que es troba pendent de publicació en aquell ma-
teix moment. Una publicació que, tanmateix, no arribà a fer-se mai. L’anotació, per altra
banda, va referida clarament al gravat que s’hi adjunta al full següent, i fa:

En el año 1693 en 1694, siendo jurados de la muy illustre ciudad los illustres y magníficos
señores don Francisco Ferragut, jurado en cap por los nobles y cavalleros, Joseph Balbastre,
jurado en cap de ciudadanos, don Marcos Roig, Francisco Visente Lorens, Joseph Nadal y
Miguel Gerónimo Romà, Alexos Llobregat, racional, Joseph Pérez y Sánchiz, síndico de la cá-
mara, mandaron hazer la lámina siguiente para principio del libro que havía compuesto Félix
Cebrián de Aracil, ciudadano, intitulado Çeremonial de la ciudad, con grandes noticias, assí
modernas como antiguas; y haviéndose dado a la estampa para noticia de todos los que entran
al govierno d’ella, pareció a su excelencia el señor marqués de Castelrodrigo no se diesse por
los respetos bien vistos a su excelencia, haviendo pasado primero por la çensura de todos los
miembros reales, como pasó el examen en el año 1694 y parte de 1695, hasta que se dió notícia
a su magestad en donde al presente està pendiente la resolución (Valda 1998: 59, n. 1)

L’esmentada làmina, amb un gravat de dibuix prou bàsic i que anava destinada a
l’obra de Cebrià, mostra els regidors de València «ajustats» a la Sala Daurada de la casa

27. El full amb el títol i el full 10 d’aquest manuscrit es troben reproduïts a la nostra edició, p. 169
i 170 (Valda 1998).

28. El full amb el títol i el full 10 d’aquest manuscrit es troben reproduïts a la nostra edició, p. 171
i 172 (Valda 1998).
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de la ciutat i presidits per les armes de l’urbs i el retrat de Carles II.29 El manuscrit conté,
a més dels fulls indicats, 2 fulls de preliminars, sense numerar, i 249 pàgines útils, nume-
rades. A la fi hi ha un full en blanc, amb provatures d’escriptura. És un mansucrit pràc-
ticament tan important com l’anterior i tots dos copiaren el text d’un mateix original, ara
perdut, com demostren les errades comunes i les divergències.30

El tercer dels manuscrits és el que denominem M i es conserva a la Biblioteca de
l’Abadia de Montserrat (signatura núm. 604). És una còpia del ms. V —amb l’excepció
que no conté els índexs finals—, com s’evidencia per la repetició d’errades d’aquell
manuscrit i per la presència de les variants que s’aparten del ms. R.31 Va ser copiat, però,
abans que s’anotaren les notícies de començaments del xviii, que en aquest cas no apa-
reixen. Es troba enquadernat en pergamí, conté 6 fulls de preliminars (els dos primers en
blanc) i 210 pàgines de text. Al full 2 v., sense numerar, es pot llegir la següent nota: «De
la librería de don Francisco Carbonell. Año 1827». Després va pertànyer a Mateu Za-
forteza i Crespí de Valldaura —com es pot llegir a l’encuny que apareix en diversos llocs
del llibre—, des d’on passà a la biblioteca del monestir de Montserrat.32 La seua escrip-
tura és també humanística i ben intel·ligible, segurament de finals del xvii. El copista
volgué imitar la disposició i l’ornamentació del model, però les simplificà al màxim.

Pel que respecta a la qüestió dels dos manuscrits «bessons» que signifiquen V i R,
potser l’explicació cal trobar-la en les paraules del mateix Valda, el qual posa èmfasi a
destacar que ell va compilar el seu text «considerant que stos anys propassats se havia
perdut hu de estos llibres», en referència a l’obra del seu predecessor, Ortí. I més avall,
encara, torna a insistir en «lo perill de perdre’s algun llibre de memòries». Per tant, no
ens hauria d’estranyar si Valda hagués volgut deixar constància per duplicat del seu tre-
ball, amb la intenció d’evitar possibles pèrdues. El ms. R, per altra banda, segurament va
eixir de l’Arxiu del Cap i Casal del regne de València per tal de formar part de la biblio-
teca del Joaquim Solsona i Soler, advocat de la ciutat, com el mateix Valda, i home que
clarament va poder tenir-ne accés. Possiblement, per motius que ara no podem saber, es
degué sentir atret per aquell escrit redactat per qui l’havia precedit en el càrrec, més de
cent anys abans.

Respecte al tercer dels manuscrits, ara com ara no sabem a què va obeir. Durant les
primeres dècades del xviii, el bibliògraf Vicent Ximeno (1747-49: II, 51) declara haver
vist un exemplar de l’obra de Valda: «he visto una copia ms. en fol. en la librería de Jo-
seph Rocafull, notario y escrivano del Santo Tribunal de la Inquisición». Aquell volum
esmentat per Ximeno no podria ser el que actualment es conserva a Rouen, si pensem
que el primer a ser propietari seu, després que ho fos la mateixa corporació municipal
valenciana, fou Solsona i Soler. Per tant, potser es tracta del ms. M, perquè tal vegada en
un determinat moment es va poder pensar a editar-lo i una còpia podria haver anat al

29. El gravat apareix reproduït a la nostra edició del text de Valda (1998: 57). També a Escartí
(2004: 305).

30. Aquestes qüestions ecdòtiques són assenyalades al seu lloc, a la nostra edició (Valda 1998).
31. Totes aquestes qüestions d’ecdòtica són assenyalades al seu lloc, a la nostra edició (Valda

1998).
32. N’hi ha una descripció molt somera del manuscrit a Olivar (1977: 128).
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censors inquisitorials: això explicaria que anàs a mans d’un notari del Sant Ofici i per
això, potser, el manuscrit M no conté els índexs de matèries, que s’esperarien a confec-
cionar-los a partir de la disposició impresa. Òbviament, això no és més que una conjec-
tura. Perquè, en efecte, han pogut existir més còpies de l’obra de Valda, sense que ens
hagen pervingut ni tan sols a través de referències.

En qualsevol cas, els tres manuscrits fins ara localitzats de l’obra valenciana de Val-
da són, clarament, una mostra de la importància que concedia la nostra societat del Bar-
roc a les cerimònies i al protocol: no només en àmbits religiosos, sinó també en espais i
contextos clarament civils, que no cal dir que es trobaven fortament impregnats dels usos
i les formes pròpies de la religió. No cal insistir, tampoc, en la riquesa que ens aporta un
text com aquest, per tal d’avançar en el coneixement de la societat barroca i que, a més
de les informacions de caire històric que es poden extraure,33 també és cert que ens
n’ofereix d’altres, com ara aquelles referides a qüestions lingüístiques o sociolingüísti-
ques. I en aquest sentit, seria interessant remarcar un parell d’aspectes que ens semblen
ben importants.

En primer lloc, el model de llengua que usa Valda a l’hora de confegir la seua obra
—i tot i l’opinió certament adversa a la possibilitat que aquesta llengua nostra fos her-
mosa, com ja hem vist més amunt—, cal dir que resulta elegant i precís i, fins i tot, ric,
com ja s’ha indicat anteriorment.34 De manera que, tant pel seu evident coneixement dels
registres juridicoadministratius del passat, com pel coneixement de les opcions de cor-
recció i d’una certa modernització expressades pel seu amic Marc Antoni Ortí al seu
conegut pròleg del Siglo quarto... (1641), els resultats lingüístics i de la prosa de don
Joan Baptista de Valda caldria situar-los dins l’espectre del que M. Prats i A. Rossich ja
fa temps que denominaren «prosa tradicional culta», (Prats/Rossich 1989). La claredat i
la precisió ansiada pel buròcrata, fa que Valda use amb molta correcció la llengua, tot
procurant un tecnolecte ideal per a les qüestions protocolàries. Per altra banda, la sensi-
bilitat literària i estètica de Valda, el condueixen cap a una ponderada presència de cas-
tellanismes, llatinismes i neologismes.35

En segon lloc, resulten encara més destacables les informacions que ens dóna Valda
sobre l’ús del català a la València del xvii, en un àmbit tan concret —i tan suposadament
castellanitzat (Pitarch 2001)— com el de l’homiliètica. Així, a través de l’obra de Valda
trobem que, durant el segle xvii, estava estipulat entre els predicadors i la ciutat que al-
guns sermons de festes molt destacades fossen necessàriament en llengua del país. En
aquest sentit, se’ns informa com els jurats «ohuen lo sermó que vulgarment se diu de les
espassades, y el predica lo predicador de la ciutat en llengua valenciana» (Valda 1998:
94). El mateix passava, expressament, el dia de la festa de l’Àngel Custodi del Regne, el
dia de sant Miquel i el dia de sant Vicent Ferrer —i, segurament, també, el de sant Vicent
Màrtir i el de sant Jordi. De fet, el dia de la festa de l’Àngel Custodi, s’afirma que «pre-

33. Va fer una primera aproximació a aquelles qüestions López Quiles, al capítol introductori seu
que figura en la nostra edició de Valda (1998: 37-49).

34. Sobre la llengua de Valda en aquesta obra, vegeu també l’aportació de López Quiles (Valda
1998: 49-51).

35. Vegeu l’apartat ja indicat de López Quiles, on fa una aproximació molt concreta (Valda 1998).
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dica lo predicador de la ciutat en llengua valenciana» (Valda 1998: 82). També es feia
així el dia de sant Pere, tot celebrant la canonització de sant Vicent Ferrer (Valda 1998:
82), i el dia de sant Miquel (Valda 1998: 90). Segurament, també se sermonava en valen-
cià el dia de sant Vicent Màrtir, en tant que «se ha d’entendre lo dia de sent Vicent màr-
tir tot lo que es dirà del dia de sent Vicent Ferrer» (Valda 1998: 110) i el dia de sant
Jordi, en què «es fa la mateixa processó y tot lo demés que es conté en la part que tracta
de la processó del dia de sant Dionís» (Valda 1998: 111).

Tanmateix, de tota aquella activitat sermonadora en valencià, només ens ha arribat
un sol sermó de la conquista, imprés: el de Gaspar Blai Arbuixech, del 1666 (Arbuixech
1666).36 Durant cent anys —com abans, encara— els capellans de la ciutat feren aquell
dia de festa els seus sermons en la llengua del rei en Jaume. Almenys cent sermons,
doncs, es feren en aquell segle, en la nostra llengua, en una festa tan senyalada. I cent
més, per exemple, en la festa de sant Vicent Ferrer, que també ho exigia. I cent més en
la de l’Àngel Custodi i en la de sant Miquel i, com ja hem dit, en un parell de festes més,
per exigència de la tradició i del cerimonial de la ciutat, tal com determina Valda, dema-
naven la llengua pròpia de l’antic regne de València. D’aquestes altres festivitats, fins
ara mateix, només ens han pervingut un parell més de sermons en valencià. Sobre sant
Vicent Ferrer se’ns ha conservat, en lletra d’impremta, el de l’ardiaca de Morvedre, Joan
Baptista Ballester (Ballester 1667), i el del paborde Bonaventura Grau, Sermó per a la
festa del segon centenar de la canonització del pare sanct Vicent Ferrer, dia del senyor
sanct Pere, en la Seu de València, any 1655, que va ser imprés en un libre d’Ortí (Ortí
1655: 120-153). De Guerau, encara, coneixem dos sermons més, impresos, en valencià:
l’un predicat en les festes de canonització de sant Tomàs de Villanueva, (Ortí 1659: 233-
248) i l’altre predicat en les exèquies de fra Pere Esteve (Mercader 1677: 373-386).
Aquestes dades —i alguna altra més— configuren ara com ara el llistat de sermons en
català predicats a València durant el segle xvii, per la qual cosa les dades aportades per
Valda són fonamentals per tal de mirar-nos la situació i la tradició de l’homiliètica va-
lenciana d’una manera diferent: si més no, sis-cents sermons, de característiques molt
desiguals potser, de pretensions diverses, i potser molt repetitius quant a temes i argu-
ments, formes i recursos, almenys, es declamaren en festes majors valencianes, durant el
segle del Barroc. Dos d’aquells, només, es van imprimir. Els altres no ens han arribat, ni
en versió manuscrita.

Potser també va passar una cosa semblant amb la producció poètica en la nostra
llengua, durant aquell segle, com ja hem insinuat en altres treballs nostres (Escartí 2005
i 2006), si tenim en compte que l’àmbit de l’oralitat, el manuscrit i l’efímer, propi i con-
natural, a més, de la cultura del Barroc, de la festa barroca que, en definitiva, constituïen
les acadèmies i les celebracions de festes religioses, era el més habitual, com clarament
es desprén de les diferents activitats literàries en què va estar involucrat Joan Baptista de
Valda, un autor que fins ara mateix ha passat quasi desapercebut.

36. Hi ha diferents edicions facsímils d’aquesta obra, publicades a Sueca, el 1975, i a València, el
1985 i el 1993.
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APÈNDIX

Romanç anònim, escrit segurament per festivar les noces
de Joan Baptista de Valda.37

37. Reproduïm els versos que es conserven en un manuscrit de la Biblioteca Lázaro Galdiano de
Madrid, d’acord amb l’edició que preparàrem a Brown/Escartí (1990: 110-114).

Benigne vos concedesca
tans fills y fillas lo sel
que al criar-los falten didas
y compares al bateix.

En conjugal companyia
que los dos viscau vulle Déu,
més tems que dure un remiendo
en la capa de un pobret.

Sens pendències ni porfies
confio que los dos viureu,
que bé sabreu concordar-vos
dos que sou pràtichs en dret.

Més, si acàs per venir-vos
vos faltave algun tercer,
crideu, primé que a un veí,
l’ardiaca de Sant Llorens,

que ya que en lo romiatje
que per casar-vos eu fet
fonch vostra guia, és just sia
àrbitre de vostres plets.

Y parquè del matrimoni
és molts pesada la creu,
puix per a tota la vida
als casats fa penitents,

procurau portar la vostra
entre los dos ygualment;
no us escuseu vós per flach
per carregar a Ysabel.

Y encara que vós sou home
molt ben versat en les lleis
y podeu, ans que yo a vós,
a mi donar-me consells,

En Mercúrio transformada,
vuy de la fama la veu
sonora ens ha donat
de vostre dichós susés.

Tota llengües, tota plomes
escanpa per lo univers
de vostres concloses bodes
avisos segurs y serts.

Los quals, ronpent lo silenci
de nostra yunta y convent,
an arribat dins les seldes
dels monges lletrats y llechs.

Que tots, al sentir la nova
de tan festiu casament,
qui rosaris, qui silicis
à penjat a la paret,

y an eixit a festegar-vos.
No us espant vaigen solters,
que en las bodas del vicari
lo escolà folgar-se deu.

Y com de nostra bigòrnia
al sofragi sou admés,
pero n’ocórrer en yngrat
de nostre abat reverent,

à volgut que tots isquésem
ab petos y ferros vells
a dar-vos d’est matrimoni
nostre degut parabé.

Y així, en nom de nostre abat,
y d’estos pares també,
vos lo dono, y per molts anys
viscau marit y muller.

ab tot, parquè en lo excercisi
que ab vostra muller fareu
no us perdau per molt novato,
vull dar-vor uns documents.

No foguós en la estacada
de vostres amors entreu,
perquè cavall que molt corre,
o rebenta o s’enflaqueix.

Més, una volta arrancat.
la carrera no deixeu
que la nóvia és alta y grossa
y ya sap lo que à de fer:

y si, yndòmita a la espuela,
acàs mordie lo fre,
ya que no mudeu de brida,
deteniu-la ab un revés.

No senpre que·l tems vos brinde
al mar de vostres plaers
fieu arriscat la vela
de vostre fràgil vaixell,

parquè a voltes sol negar-lo
la mudança de vent,
ab perill de derrotar-te
lo pilot y mariners.

No us doneu presa en fer la obra,
anau poquet a poquet,
que és ynposible trobar-se
de aqueix pou lo fonament.

Sosega[u]-vos lo apetit,
no·l deixeu anar través,
que llança que molt sorolla
mai aserta lo estaferm.
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Y vós, misenyora Sitges
—que ya Valda vos direm,
puix, de eixa citga la porta,
eixa valda y aveu mès—,

ya que sou tan poderosa
que, ab vostra manya y saber,
lo que era esperitual
tot tenporal lo aveu fet,

aquí teniu vostre novi,
galan, bisaro y discret,
Guardau-lo, perquè vos lo enveigen
moltes viudes de aquet tems.

No li doneu molta feina,
fen-lo treballar a ple,
mirau que és valencià
y molt dèbil de ventrell.

Y si acàs faltaven forses
a pagar lo que deveu,
dona[u]-vos molt bo recapte
per seguí lo galliner.

Olvidau vida passada,
retirau-vos de festeixs,
que és bé que mude la vida
qui à mudad tant estament.

Del xigh y que los dos xiques
amorós pare au de ser,
tractant-los ab lo carinyo
que sa poca edad mereix,

que, puix aquesta diòsesi
paternitat vos digué,
que la ensenyareu espera
a les xiques y Ponet.

No·l deixeu pendre tabaco
ni que al mati lo mastech,
perquè, a més que ofén la boca,
pot càurer en ynpotent.

De sant Domingo devota
siau com vostres parents,
no aigen de dir que us fa falta
vostre oncle fra Rafael.

Perdonau, si só estat llarch,
en dir-vos lo que us convé,
parquè l’amistad dispensa
a pèndrer est pasatemps.

Y parquè sobre la terra
los dos viscau llongament.
lo nostre senyor abat
des de ara vos beneeix.
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RESUM

El present article fa un recorregut per la trajectòria de Joan Baptista de Valda (1612-
1668), un escriptor valencià quasi desconegut, el qual va ser l’encarregat de fixar, per
escrit, el protocol de les autoritats municipals valencianes durant bona part de l’època del
Barroc. El seu Llibre de les assistències..., que ens ha arribat en diferents manuscrits,
esdevé, per altra banda, un veritable reflex dels usos i costums rituals de la València del
seu temps.

mots clau: Joan Baptista de Valda, literatura catalana barroca, protocol urbà, València,
escriptors buròcrates.
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ABSTRACT

Joan Baptista de Valda: literature and municipal power in Baroque Valencia

The present article is a survey of the life of Joan Baptista de Valda (1612-1668), a
virtually unknown Valencian writer, who was put in charge of establishing a written
protocol for the Valencian municipal authorities during a large part of the Baroque era.
Moreover, his Llibre de les assistències..., which has been handed down to us in various
different manuscripts is a true reflection of the customs and rituals of the Valencia of
his time.

KEy words: Joan Baptista de Valda, Baroque Catalan literature, urban protocol, Valen-
cia, bureaucrat-writers.
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