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A Pere-Enric Barreda: gràcies per haver mantingut viva
la memòria de les nostres mares col·lectives.

Resum: Sofia Salvador Montferrer (Benassal,
1925-1995) és una de les escriptores valencianes de postguerra. En aquest treball ens aproximarem a la seua figura des de dos punts de
vista: d’una banda, com a activista enfront de
l’intent d’anihilació cultural que van dur a
terme les autoritats franquistes; d’una altra,
com a autora de poemes, contes i novel·les
curtes que van patir greus dificultats de circulació causades pel context sociopolític. Unes
circumstàncies complexes que no van impedir l’autoedició del poemari Jardinet (1947), el
qual, si més no, té el mèrit de ser el primer
llibre que una dona valenciana va poder publicar en català després de 1939.
Paraules clau: literatura catalana contemporània, literatura d’autora, franquisme, País
Valencià.
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Abstract: Sofia Salvador Montferrer (Benassal,
1925-1995) is one of the Valencian post-war writers. In this work we will approach her figure from
two points of view: on the one hand, as an activist against the attempted cultural annihilation
carried out by the Francoist authorities; on the
other, as author of poems, stories and short novels
that suffered from serious circulation difficulties
caused by the sociopolitical context. Complex circumstances that did not stop the publishing of the
Jardinet (1947), which, at least, has the merit of
being the first book that a Valencian woman could
publish in Catalan after 1939.
Keywords: Contemporary Catalan Literature,
Women’s Literature, Francoism, Valencian Country.
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1. Qui és Sofia Salvador?

S

ofia Salvador Monferrer (Benassal,
1925-1995) és públicament coneguda
per haver estat l’encarregada d’ordenar, editar i, sobretot, difondre l’obra gramatical i literària del seu pare, Carles Salvador.
Aquesta impagable tasca ha eclipsat dos aspectes importants per a la nostra història,
d’una banda, el seu activisme militant pel
manteniment i la dignificació de la llengua i
la cultura de les comarques valencianes, totes
dues degradades a partir de 1939; d’altra banda, la seua pròpia contribució literària a les
lletres catalanes. Aquests dos aspectes prenen
especial rellevància si tenim en compte que,
majoritàriament, es desenvolupen sota la dictadura franquista, un període durant el qual,
com és de sobres conegut, ni defensar públicament el català ni utilitzar-lo per a la creació
literària no era una tasca fàcil a causa de la
persecució que el règim va exercir sobre totes
aquelles cultures i literatures expressades en
llengües diferents a la castellana. Si a aquesta
dificultat general afegim les particulars que
es patien en tant que dona, podrem comprendre l’alt nivell de compromís que Sofia Salvador va mantindre amb la cultura al llarg de la
seua vida, també un cop mort el dictador.
A Sofia Salvador li devem, entre altres moltes coses, el fet d’haver estat l’autora de Jardinet, el primer poemari en català signat per
una dona que es va publicar després de la
guerra, gràcies a l’autoedició que ella mateixa
va assumir el 1947. Aquest fet no és purament
anecdòtic, ja que significarà el retorn de la poesia d’autora a l’arena pública valenciana —i
catalana— i que marcarà un punt de no retorn, perquè des d’aleshores, la producció de
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Maria Lacueva (Fotografia de Joan Ortí)
les poetes s’ha mantingut, ininterrompudament, fins a l’actualitat. Nascuda a Benassal,
als nou anys es trallada amb la seua família a
Benimaclet, on havia estat destinat el seu pare
com a mestre d’escola; a València, hi estudia
el batxillerat, ja sota les directrius educatives
franquistes, i residirà al cap i casal fins a 1959,
any en què tornarà a Benassal per a exercir
de mestra rural a les escoles del Mas del Pla
d’Ares i del Pla des Sabater de Culla.
Dos anys després, es casa amb Enric Monferrer, amb qui tindrà un fill l’any següent. De
salut delicada, no es reincorporarà a la docència de valencià fins al curs 1985-1986; de 1992
a 1994, presideix la comissió examinadora de
la Junta Qualificadora de Valencià de Castelló, i entre 1991 i 1994 s’implica políticament
de manera pública: es presenta a les Corts
Valencianes amb Unitat del Poble Valencià i
també al Parlament Europeu en coalició amb
Convergència i Unió i el Partit Socialista de
Mallorca. Durant aquesta etapa va oferir diversos mítings, el darrer el 1994 (Barreda,
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2006: 103-104); un nou problema de salud va
acabar amb la seua vida l’any 1995.
2. Escriptora i activista cultural en temps difícils

Hi ha una tendència generalitzada a parlar de
les escriptores —i les artistes, les científiques,
les filòsofes, les polítiques, etc.— com a casos
aïllats, com a excepcions a aquella regla no escrita que afirma que les dones a penes no han
aportat res al patrimoni cultural col·lectiu.
Per sort, aquesta tendència no es podrà aplicar a la figura de Sofia Salvador, ja que la trobem inserida en un període històric en què la
densitat d’autores i obres valencianes és molt
notable. Tot i no formar cap grup literari cohesionat, aquestes escriptores comparteixen,
si més no, quatre característiques bàsiques:
d’una banda, el fet de ser dones i no amagar-ho sota pseudònims masculins; d’una altra, la tria del català com a vehicle d’expressió
creativa, encara que el seu ús no sempre serà
exclusiu. En tercer lloc, la seua vinculació al
País Valencià, no només per qüestions d’origen o de residència, sinó per la implicació que
van mantindre amb els circuits culturals valencianistes per la defensa i la dignificació de
la llengua i la cultura.
I, finalment, haver nascut abans de 1936, és
a dir, el fet que van poder conèixer de primera
mà la realitat immediatament anterior al cop
d’estat de 1936 i van ser dones, o xiquetes, que
van gaudir personalment l’estatus de ciutadanes. Aquest factor ens sembla clau si volem
comprendre l’evolució de les respectives trajectòries, tant pel que fa als continguts de les
seues obres literàries, com per allò relacionat
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amb els seus afers en tant que activistes culturals. Parlem, doncs, de les set autores contemporànies a Sofia Salvador: Anna Rebeca Mezquita Almer (Onda, 1890–San Cristóbal de la
Laguna, Tenerife, 1970),179 Maria Ibars i Ibars
(Dénia, 1892–València, 1965),180 Matilde Llòria (Almansa, 1912–València, 2002),181 Beatriu
Civera (València 1914–1995),182 Maria Beneyto i Cuñat (València, 1925–2011),183 Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid 1927–València
2009)184 i Maria Mulet (Albalat de la Ribera,
1930–1982).185
Salvador es troba, doncs, entre les més
joves. La dècada dels cinquanta i la primera meitat dels seixanta són els únics quinze
anys en què totes aquestes escriptores participen de la vida pública alhora; és clar que,
durant aquest parèntesi, algunes donaran els
darrers fruits de la seua vida literària, mentre que unes altres es troben en la seua etapa
inicial. Val a dir que la voluntat creadora no
sempre va ser suficient per superar els obstacles amb què van haver d’enfrontar-se aques179. Poeta que, per qüestions familiars, va viure a Tenerife més de la meitat de la seua vida, cosa que no
li va impedir seguir escrivint, i publicant, en català.
180. Mestra de professió, poeta i narradora, va viure la
major part de la seua vida a Dénia.

181. Poeta exiliada a Galícia per motius polítics; va des
envolupar la seua obra en castellà, català i gallec.
182. Narradora i articulista, va viure la major part de la
seua vida a València.

183. Poeta i narradora, es va traslladar a Madrid quan
era menuda; en acabar la guerra, va tornar a València, on va residir la resta de la seua vida.

184. Poeta i narradora d’una sòlida formació intel·lectual, va viure entre València i Altea, on tenia els
seus orígens.

185. Mestra de professió, poeta i narradora dedicada
a la literatura infantil, va viure la major part de la
seua vida a Albalat de la Ribera.
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gunas escritoras a su literatura y eso sin duda
ha podido sumirlas en una contradicción profunda o bien en actitudes ambiguas: desde el silencio absoluto […] hasta la falta de seguridad
que mostraran […] En el ámbito peninsular, la
dialéctica feminismo-domesticidad se quiebra a
causa de la guerra […][que] supuso el restablecimiento del desfasado Código Civil de 1889
dejando a la mujer de nuevo en manos del varón, padre o marido. Los ideales de domesticidad y sumisión que ya estaban sometidos a un
severo desgaste en parte de la sociedad española
retornaron la mujer a un modelo tradicional de
novia, esposa y madre (Caballé, 2004: 23).

Sofia Salvador (Fundació Carles Salvador)
tes autores, i totes presenten unes trajectòries
literàries oscil·lants, i fins i tot vacil·lants en
alguns períodes. Segurament, no podia ser
d’una altra manera, ja que, com a dones del
seu temps, es van trobar totalment immerses
en un fenomen històric fonamental, esdevingut arreu de l’Estat espanyol entre el 1920 i
el 1960, i motivat per la tensió existent entre:
el feminismo desarrollado firmemente a principios de los años treinta y la tiranía de la domesticidad. Una tensión nada desdeñable que
explica que muchas de ellas llevan adelante su
obra de una manera marginal, discontinua y
ajena en muchos casos a la vida literaria. Poco
parece vincular a veces la vida personal de al-
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Les valencianes, a més, van haver de superar
l’obstacle que aleshores significava el català,
tant a l’hora d’aprendre’l i de dominar-lo,
com en el moment de publicar, i en aquest
sentit podríem dir que el seu mèrit a l’hora de
perseverar en la literatura és triple. Aquestes
escriptores hagueren de conviure amb una
sèrie de pressions que no poques vegades els
van provocar cert desequilibri personal i literari. Per ser dones, no només perdran premis,
com li va passar a Anna Mezquita, sinó que
seran acusades d’haver-los guanyat pels “favors extraliteraris que, suposadament, feien
als membres del jurat i no per la vàlua dels
seus escrits”.186 I és que els cercles culturals
valencianistes no escapen de les dinàmiques
que marca el context social general, dins el
qual unes dones dedicades a escriure de manera més o menys continuada, que a més a
més volen participar activament i pública en

186. Aquest fet ens el va comentar Maria Beneyto en
una entrevista personal durant el mes de febrer de
2007.
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Carles Salvador a Benassal (Fundació Carles
Salvador)
uns afers no pensats per a elles resulten, si
més no, sospitoses.187 Poc importava si eren
casades, solteres, vídues o separades: la condició de dona escriptora despertava recels
per si mateixa.
Si a tot això afegim l’ambient que es respirava al País Valencià d’aleshores, i més concre187. En entrevistes personals que els vam fer, tant Maria Beneyto com Carmelina Sánchez-Cutillas coincidien a l’hora de reconèixer que tenien la plena
consciència de ser considerades com a unes dones
que s’havien fet escriptores, no per vocació o per
compromís amb la llengua i el país, sinó per poder accedir a uns àmbits majoritàriament integrats
per homes, tot perseguint uns interessos no precisament literaris o culturals, sinó de tipus sexual o
sentimental.
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tament dins el claustrofòbic món cultural valencianista, marcat per unes picabaralles i uns
personalismes poc productius durant aquells
anys, entendrem que aquestes autores anaren
amb molt de compte en tot allò referit a les
seues aparicions públiques, durant les quals
havien de mantindre estrictament les formes
considerades normatives, cosa que els atorgava una imatge distant que, en molts casos, tenia poc a veure amb la real. Tot i la impagable
tasca que van dur a terme, no van explotar
tot el seu potencial participatiu, precisament
per evitar cridar massa l’atenció i protegir-se,
així, dels tipus de crítiques que hem comentat abans. De la mateixa manera, els va caldre
anar alerta a l’hora de relacionar-se i crear
vincles amb els seus companys generacionals
i, en darrer terme, entre elles mateixes. Si bé
és cert que algunes d’elles coincidien de tant
en tant en els actes o les tertúlies que s’organitzaven, que les unes sabien de l’existència
de les altres, i que es llegien mútuament, val a
dir que, en general, es coneixien molt poc entre si. Així doncs, no van saber, voler ni poder
estructurar-se, si no com a grup literari, cosa
ben improbable per les diferents opcions estilístiques que presenten, sí com una mena de
col·lectiu de suport mutu i de sororitat.
Tot plegat ens mostra, doncs, unes trajectòries paral·leles però profundament desconnectades. Només trobem alguns casos de tàndems amistosos i literaris més profunds, un
dels quals és el que van establir, precisament,
Sofia Salvador i Maria Ibars. Tot i la diferència d’edat (Ibars és de les escriptores en actiu
més veteranes durant el franquisme, mentre
que Salvador es troba entre les més joves),
van mantindre una profunda i llarga amistat,
heretada en certa manera de la relació amis-
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tosa i professional que l’escriptora de Dénia
ja tenia amb Carles Salvador, ja que tots dos
van ser mestres de valencià durant la Segona República. Segons explica la mateixa Sofia
Salvador, Ibars i ella es van conèixer el 1936
al Centre de Cultura Valenciana, on Carles
Salvador oferia una conferència: “recorde bé
[…] la consolidada amistat de les famílies al
llarg de la guerra dels Tres Anys, per temes
culturals, religiosos i també per compres costoses aleshores” (Salvador, 1991: 9). A partir
d’aquell moment, l’intercanvi de cartes, poemes i visites personals va ser constant; Ibars,
fins i tot, dedicarà “A la jove poetessa Sofia
Salvador” el poema “Pomell de dolor” inclòs
en el seu recull Poemes de Penyamar. A més,
participaran juntes en alguns actes públics,
com ara la IV Taula de Poesia el 1951 o una
vetlada tradicional de la Verge dels Dolors celebrada per Lo Rat Penat:
La sessió del 23 de Març de l’any 1956 tingué la particularitat d’encarregar la glossa
dels Dolors a set poetesses. Les dues [Sofia
Salvador i Maria Ibars] llegírem els nostres
versos. Donya Maria lamentava per carta
que no s’hagués adjudicat també el “Pòrtic” a una dona; fou de Martí Domínguez
Barberà […] Les poetesses per ordre de
número de Dolors fórem: Josefina Lázaro
Cerdà, Maria Ibars i Ibars, Maria Venyasco
Lloret, Matilde Llòria, Maria Beneito, Sofia Salvador i Maria Mulet. No hem coincidit més en aquestes vetlades (S. Salvador,
1991: 17).
Fins i tot, el 1950 van escriure una obra de teatre popular a quatre mans i la van presentar
als:
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Jocs Florals Vicentins per commemorar el
VIé. aniversari del naixement de Sant Vicent Ferrer. Maria Ibars i jo presentàrem
conjuntament el miracle «La conversió
dels jueus» i aconseguírem el primer premi. La còpia la conservava donya Maria.
En lletra del 8 de gener de 1959, em comunicava que ja tenia En Nicolau Primitiu
Gómez les novel·les Vides planes i L’últim
serv per publicar-les, i afegia: “També li
oferiré els dos miracles que tenim: u de
les dos i l’altre meu. Recordes el Miracle
de Teulada?” Desconec si l’editor de Sicània acceptà l’oferiment. Els dos miracles
estaven desapareguts, però el de Maria
Ibars, en còpia d’ella mateixa, s’ha trobat
a l’Ajuntament de Teulada per donació del
posseïdor. El nostre pot estar a Dénia. (S.
Salvador, 1991: 17)
Cal recordar que Lo Rat Penat és un dels espais al voltant del qual trobem un bon nombre de col·laboracions de les nostres escriptores, segurament per tractar-se de l’única
institució tolerada pel règim on es permetia
cert desenvolupament del discurs i la pràctica valencianistes. La majoria d’elles presenten
obres als Jocs Florals, i hi són guardonades repetidament; però més enllà dels Jocs Florals,
les trobem participant en altres activitats culturals, com ara les Taules de Poesia organitzades al Cercle de Belles Arts de València (Ballester, 2006: 86). Aquesta presència creixent
de les autores pot ser un dels motius pel quals
comencem a trobar discursos públics com el
següent, pronunciat per Carles Salvador durant la celebració de la IV Taula de Poesia, on
Sofia Salvador va presentar la seua carpeta
Finestra de somnis amb els poemes “Poema
Sofia Salvador: una escriptora valencianista durant el franquisme
Maria Lacueva i Lorenz

íntim” i “Airecel”.188 L’escriptor i gramàtic
posa en relleu la rellevància que comença a
adquirir l’aportació de les dones a les lletres
valencianes:
Vint poetes —poetes de tot el Regne, poetes d’Alacant, de Castelló, de les comarques centrals— que són mostra de
variades tendències o escoles literàries i
exponent de l’estat de maduresa de l’actual poesia valenciana. […] I als diferents estils, a les diverses tècniques literàries, s’ha
unit la sensibilitat poètica femenina expressada per dones i no esporàdicament,
no en versos de circumstàncies, sinó amb
llibres i carpetes de poemes i com a obra
poètica responsable, i solvent, i continuada. La nostra poesia actual té, innegablemant, aquest guany i nosaltres el goig de
comprovar aquest aspecte de la renaixença
literària (C. Salvador, 1951: 8-9).
D’altra banda, els cursos de llengua valenciana que oferia Lo Rat Penat, creats el 1949 i
gestionats per Carles Salvador, van ser per a
aquestes autores la principal porta d’entrada
a aquesta institució, i hi van participar tant
en qualitat de professores com en qualitat
d’alumnes. Sofia Salvador, i també Maria
Ibars, hi van oferir classes des dels seus inicis:
En una carta sense datar, Josep Giner proposa a Carles Salvador uns quants noms
que podrien encarregar-se d’impartir els
188. Es tracta del seu segon poemari que, en una primera versió, “comprenia 17 originals d’entre els
anys 1947 i 1950 […]. Tot i l’adquisició per part d’en
Salvador Ferrandis Luna, marquès de Valverde, va
quedar inèdit” (Barreda, 2006: 106).
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Cursos: “Llista de persones a qui s’hauria
d’invitar feren en una llibreta la resolució
dels exercicis de l’Ortogr. i Morfologia.
Presentant la llibreta, una volta examinada, li estendríem el títol (aquests títols seran registrats i reconeguts pel Col·legi de
Professors de Català i per l’Institut [d’Estudis Catalans], els quals portaran també
còpia del registre): Srta. Sofia Salvador, Sr.
Ximénez Fayos, Sra. Maria Ibars” (Cortés,
2006: 124).
Val a dir que si la participació com a alumne
en els cursos era gairebé considerada un acte
de rebel·lia contra la dictadura, ser-ne professora implicava, directament, viure fitxada per
les autoritats franquistes:
Alguns cursetistes, tot i la permissivitat
governativa no gosaren donar l’adreça
[…] Els primers anys, en aquell ambient
de repressió, no era fàcil eradicar la por i
no podem oblidar que el fet d’implicar-se
en l’estudi d’un “dialecto antiespañol” era
mal vist, suposava un acte de rebel·lia o
una manifestació d’antifranquisme que
podia ser autoritzada per les autoritats segons els convingués. No es donaren casos
d’amenaça ni detencions per l’assistència
a les classes, però al govern civil, indicava
Josep Giner, tenien fitxa de tots els “regionalistes” (Cortés, 2006: 63).
No serà aquesta l’única raó per la qual el quefer de Sofia Salvador serà controlat pel règim.
Hem trobat també un expedient de la censura
sobre l’edició pòstuma que Sofia Salvador va
fer de l’obra del seu pare Parleu Bé. Notes lingüístiques de Carles Salvador (S. Salvador, 1955)
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i que va comptar amb el vistiplau del lector
—llegiu censor— F, que signa com a Miguel
Piernavieja. Al seu informe indica: “Notas lingüísticas sobre el valenciano, como advertencia
para que los naturales de esa región conserven la
fuerza lingüística. A tal fin, el autor da una serie
de normas y señala los barbarismos, castellanismos, etc. que deben evitarse”.189 Per sort, doncs,
es va permetre la publicació d’aquestes Notes,
tan importants per al manteniment futur de
la normativa de la nostra llengua.
Durant l’estricta postguerra, les perspectives i aspiracions que tenia Lo Rat Penat eren
poc esperançadores, però l’any 1955 comencen a percebre’s alguns canvis, que augmentaran més tard. Tot i això, en aquells primers
anys posteriors a la postguerra, la presència
femenina dins Lo Rat Penat és, encara, molt
escassa, però Sofia Salvador ja hi apareix, entre altres escriptors, com una de les primeres
donadores dels lots de llibres en valencià que
acompanyaven els diplomes obtinguts pels
alumnes que havien superat els cursos.
Les escriptores, a més, aprofiten tots els
(pocs) espais públics on la literatura en català es tolera, com ara algunes publicacions
periòdiques de massa; així doncs, les trobem,
per exemple, a l’Almanaque, un anuari que el
diari Las Provincias publica, quasi ininterrompudament des del 1880 fins avui; durant els
anys de dictadura s’hi solien incloure, juntament amb el santoral o les necrològiques

189. Expedient 6007-56, que es troba a l’Arxiu General de l’Administració. La sol·licitud per a passar la
censura, presentada per la mateixa Sofia Salvador
el 10 de desembre de 1956, preveu una tirada de
600 exemplars i, com a editora de l’obra, es presenta ella mateixa com a responsable de la publicació.
L’informe del lector és del 8 de gener de 1957.
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destacades, les efemèrides esdevingudes durant l’any a les terres valencianes i, sobretot,
a la ciutat de València: cròniques d’entitats
polítiques, religioses o culturals, com ara la
Sección Femenina, Acción Católica o Lo Rat
Penat, espectacles, notícies, reportatges, etc.
En definitiva, una mena d’enorme “calaix de
sastre” (Cortés, 1991: 42), on també tenien cabuda alguns textos de creació no estrictament
periodística que podríem agrupar en dues
categories: d’una banda, articles d’opinió o
estudis històrics, lingüístics o culturals i, de
l’altra, treballs de caràcter literari, sobretot
narracions curtes i poemes. Tot i el caràcter
conservador adoptat pel diari Las Provincias
després de la guerra, a partir de 1941: “hom
pot observar-hi una certa disminució de les
contribucions feixistitzants i paral·lelament
la recuperació progressiva de la línia seguida
els anys anteriors al 1936” (Cortés, 1991: 42),
més progressista. No debades, l’Almanaque
va ser un dels escassos mitjans de comunicació de massa on el català va mantindre certa
presència pública, tot i ser molt minoritària.
Entre 1939 i 1975, deu autores hi van signar
vint-i-cinc col·laboracions en català, i entre les
quals en trobem quatre de Sofia Salvador.
La revista de temàtica fallera Pensat i Fet
serà una altra de les esquerdes on s’endinsarà Sofia Salvador i altres de les seues contemporànies per a publicar les seues obres; a
més, aquesta revista serà un punt de contacte intergeneracional per a les escriptores, ja
que moltes d’elles hi participen, des de Pilar
Monzó, l’autora de sainets de més èxit durant els anys anteriors a la guerra, o Maria
Ibars, com a membre de la generació de 1930,
fins a les escriptores més joves, com ara Maria Mulet, Carmelina Sánchez-Cutillas, MaSofia Salvador: una escriptora valencianista durant el franquisme
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ria Beneyto o, és clar, Sofia Salvador, tot passant per Beatriu Civera o Matilde Llòria. No
resulta difícil imaginar que Carles Salvador
va incitar la seua filla a escriure poemes de
temàtica fallera, sobretot si tenim en compte
que va ser ell qui demanà a Maria Beneyto,
amb qui no tenia una relació gaire íntima, de
participar a la revista,190 i com segurament
també va fer amb Matilde Llòria, que des de
Galícia seguia els seus cursos de valencià per
correspondència.
3. L’obra literària de Sofia Salvador
A banda d’ocupar-se de la transmissió de les
obres del seu pare, Sofia Salvador va escriure poesia, narrativa, teatre i assaig. La seua
producció és prou àmplia, però, o bé es troba
dispersa en multitud de publicacions periòdiques, o bé va restar inèdita, la qual cosa no
n’ha facilitat el reconeixement, dins de la Història de la Literatura, com a escriptora de creació. La majoria dels seus materials literaris
es conserven a la Fundació Carles Salvador
de Benassal i van estar buidats i organitzats
per Pere-Enric Barrera (2006), en el treball
publicat més complet, fins ara, al voltant de
l’aportació de Sofia Salvador.
Tot i presentar bastant continuïtat, entre
1959 i 1966 trobem un buit creatiu pel que fa
a l’obra original, potser coincidint amb els
primers anys de maternitat. Però el que no
va abandonar mai és la dedicació a ordenar
i editar l’obra de Carles Salvador. De fet, gràcies a aquesta dedicació, i com hem apuntat

190. Aquesta informació ens la va donar Maria Beneyto durant una entrevista que li vam fer l’any 2009.
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abans, el 1957 ja es va poder editar la fonamental obra Parleu Bé. Notes lingüístiques de
Carles Salvador. No exagerem, doncs, si afirmem que va esmerçar bona part de les seues
forces a mantindre viva la figura i l’obra del
seu pare:
El seu treball més meritori és la fidelitat i
constància amb què ha conservat i divulgat l’important llegat literari i gramatical
del seu pare […] el seu esperit de col·laboració amb tot el que signifiqués estudi
i promoció de la nostra literatura i cultura
es fa palès amb el gran nombre de visites
que desfilaren per la casa pairal benassalenca. La major part dels estudis apareguts
sobre el seu pare han comptat amb la seua
col·laboració. […] Fins poc abans d’emmalaltir havia recorregut una per una les
principals hemeroteques i biblioteques de
Castelló i València portant endavant, a la
seua avançada edat, una complexa recerca
per completar, tant com fos possible, la bibliografia del seu pare […] Les seues darreres contribucions es van redactar de portar
endavant quasi quaranta anys de conservació i recull dels escrits i papers de seu
pare, sobretot amb motiu del 60 aniversari
de les Normes de Castelló i, en especial, el
1993. Aquest any, centenari del naixement
de Carles, va participar en la majoria d’actes i va redactar diversos articles i conferències […] va tenir l’oportunitat de desfer
alguna de les llegendes infundades que
sobre el seu pare s’havien anat elaborant.
També va obtenir el guardó de Valenciana
de l’any de la Fundació Huguet de Castelló (Barreda, 2006: 104-105).
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Com hem apuntat abans, l’amistat amb Maria Ibars serà també productiva en l’àmbit
creatiu, i el 1950 escriuran a quatre mans
una peça de teatre popular, concretament el
miracle de sant Vicent La conversió dels jueus,
que guanyarà el primer premi de l’Altar del
Mercat.
Com a poeta, és l’autora de Jardinet, com
hem apuntat més amunt. Cal reconèixer
que un dels seus mèrits rau en el fet de ser
el primer llibre que una dona valenciana va
poder publicar en català després de 1939. El
conformen setze poemes originals, “escrits
entre 1943 i la data de publicació, tots ells de
tema paisatgístic i descriptiu” (Barreda, 2006:
106). Sembla, però, que Jardinet no va cridar
gaire l’atenció dels seus contemporanis i no
hem trobat cap comentari crític d’aleshores.
Ara bé, tot i tractar-se dels únics poemes que
l’escriptora va arribar a publicar en forma de
llibre, l’obra poètica de Sofia Salvador és més
ampla. De fet, els seus primers poemes són
anteriors a Jardinet i estan datats a partir de
l’any 1942.
Com afirma Pere-Enric Barreda, es tracta
d’una sèrie de poemes solts que la mateixa
autora va organitzar al llarg del temps sota
dos títols temàtics: el primer grup, Poemes de
falles, gaiates i fogueres, consta de 24 originals
escrits entre 1942 i 1957. Molts d’ells es van
publicar per separat en plataformes de caire
popular, com per exemple els llibrets de la
Falla de Benimaclet de 1956 i 1957; el segon
grup, intitulat Religioses, el componen 14 originals escrits entre 1948 i 1990, i també, en
bona part, es van editar per separat (Barreda, 2006: 106). Juntament amb això, trobem:
“alguns poemes solts inèdits des de 1942 no
compresos a les anteriors obres” (Barreda,
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2006: 106-107). Ens trobem, doncs, davant
una mostra molt primerenca de la voluntat
de Sofia Salvador a l’hora de mantindre cert
espai públic per a la llengua escrita, el qual,
com demostren tant les temàtiques com les
publicacions d’aquestes composicions, quedava cada cop més reduït al voltant de dos
nuclis tolerats pel règim: una cultura popular
en procés de folklorització i un de tan íntim
com les creences religioses.
Sofia Salvador també va escriure el recull
Finestra de somnis, que va restar inèdit; val
a dir que en una primera versió, “comprenia 17 originals d’entre els anys 1947 i 1950
aplegats el maig de 1951 per a la IV Taula de
Poesia. Tot i l’adquisició per part d’en Salvador Ferrandis Luna, marquès de Valverde,
va quedar inèdit” (Barreda, 2006: 106). Així
doncs, la IV Taula de Poesia de València va
servir de plataforma pública tant per a Maria Ibars com per a Sofia Salvador. Ara bé,
el fet de no haver publicat finalment el recull, va dur Salvador a “afegir posteriorment
nous poemes, alguns d’un intens lirisme
introspectiu (com “Em floriran violetes”).
D’aquesta manera quedà al final configurat
amb 36 originals de 1942-1992” (Barreda,
2006: 106). La versió definitiva, però, també
va quedar inèdita.
Una cosa semblant li va ocórrer amb el
seu recull de contes Una vida. Tot i que Sofia
Salvador va començar a escriure novel·letes
i contes el 1938, només n’havia publicat un,
el 1949, però traduït al castellà: “El ingenio
violeta” a la revista Mediterráneo del 14 de
desembre. El 1951, però, es decideix a recollir-ne vuit que tenia escrits i presentar-los
als Jocs Florals de València amb el títol Una
vida, on van ser guardonats amb el primer
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Portada manuscrita de la
novel·leta Rosa blanca o
el milacre de la coveta
(Fundació Carles Salvador)

premi a la millor novel·la i recull de contes,
però encara així, el conjunt va restar inèdit.
Tanmateix, algunes de les narracions sí que
van eixir a la llum de manera individual. En
primer lloc, l’any 1952 es va publicar el conte “Sant Vicent i els blasfems” a la revista de
l’Associació de Sant Vicent Ferrer de l’Altar
del Mercat de València. Aquest conte apareix lligat a la festivitat del patró de la ciutat
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i a les representacions teatrals populars dels
miracles del sant, de tradició centenària a
València i sempre fidels a la llengua autòctona. La narració situa un d’aquests miracles
en una geografia ben familiar per a Sofia
Salvador, i al conte podem llegir: “el Sant
dominic predicà en el regne de València, el
seu Regne nadiu, i escalà lo més abrupte que
té el País Valencià, predicant en el Maestrat
[113]

i, concretament, en els pobles de Morella i
Catí”.
En segon lloc, la narració “Somni de la
meua infantesa” va haver d’esperar quasi
onze anys des de la seua escriptura fins a la
seua publicació ja que, segons la datació que
consta a la versió manuscrita que es troba a
l’arxiu de la Fundació Carles Salvador, Sofia
Salvador la va redactar a Benassal durant el
mes d’agost de 1942, però no es va publicar
fins al 24 de gener de 1953 al setmanari Mascletà que s’editava a València. El fet d’haver
guanyat els Jocs Florals del 1951 com a narració integrada en el recull de contes Una vida,
no va poder reduir aquest lapse de temps de
més d’una dècada. El conte narra l’aventura
somniada per una nena que es perd amb la
colla d’amigues dins d’un bosc embruixat;
és notable la riquesa lèxica pel que fa als elements de la natura, com ara flors, insectes, etc.
Segons Barreda (2006: 109), a les narracions
que integren Una vida, i que són “Una vida”,
“Peret”, “Cigronet i Palometa”, “L’ingeni
de Violeta”, “Somni de la meua infantesa”,
“Rosa Blanca”, “Sant Vicent i els blasfems”
i “Pastoret aventurer”, trobem que “[l]’acció
és sempre senzilla, amb descripcions vives i
realistes”.
Malgrat tot, sembla que el premi que li va
atorgar Lo Rat Penat la va animar i, seguint
la mateixa línia de les temàtiques populars i
les accions senzilles, Sofia Salvador: “va escriure la novel·leta Incomprensió (publicada)
[Mascletà n. 30, 1952], i més endavant el conte faller Una fallera major (inèdit), En hores de
pluja (publicat) [Boletín de Aprendices HIFE,
n. 50, 1958], Rondalla (inèdit) i Diari (5 a 21
de novembre) (inèdit)” (Barreda, 2006: 107).
A més a més, a partir de l’any 1945, i fins
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al final de la seua vida, escriurà treballs de
tipus assagístic i publicarà articles de diverses temàtiques, a banda dels referits a
la vida i l’obra del seu pare. Així, escriurà
sobre la cultural i la història de Benassal,
localitat de la qual serà una cronista no oficial; també tractarà aspectes valencianistes,
d’ensenyament o excursionisme, a més de
recollir i ampliar treballs sobre folklore iniciats pel seu pare, els quals estan formats:
“bàsicament per endevinalles, entrebancs,
jocs d’infants, cançons i anècdotes” (Barreda, 2006: 108).
Per acabar, volem vindicar la figura i l’obra
de Sofia Salvador en tant que integrant del
patrimoni literari i cultural que se’ns ha llegat a les generacions actuals; desgraciadament, Salvador és un exemple paradigmàtic
del desconeixement que encara tenim de la
literatura d’autora al País Valencià. Ja hem
denunciat en treballs anteriors el tractament
sexista, i per tant discriminatori, que tradicionalment s’ha donat —i encara es dóna— a les
aportacions de les escriptores, i que ha obviat
tant la quantitat com la qualitat del seu quefer literari (Lacueva i Herrero, 2016). La conseqüència d’aquest tractament és deixar-nos
sense referents femenins; açò ens impedeix
comprendre el nostre passat amb tota la seua
riquesa i complexitat i, per tant, ens empobreix com a poble. Per aquest motiu pensem
que, com a societat, hem de fer un pas endavant, recuperar les nostres autores i donar-los
el màxim de visibilitat per a profit col·lectiu,
present i futur.
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