
ELS VALENCIANS DE LA RESTAURACIO

Estudi sobre la composicio de la societat valenciana
del 1874 al 1902

IV

LA SOCIETAT RURAL I LITORAL

Quan, prosseguint la nostra indagatbria, sortim del reducte ciutada i ens

proposem aplicar el mateix metode a 1'area rural o litoral, notem immediata-

ment que els texts de que disposem per a menar la investigacio son prou

menys nombrosos que els que fins aci haviem tingut a l'abast. El cabal es,

ara, sensiblement menor.

No podia deixar d'esser aixi. La literatura de la Restauracio i de la Re-

gencia es un producte, abans que tot, de la ciutat de Valencia i, mes espo-

radicament, d'alguns nuclis urbans amb bastant densitat humana per a covar

inquietuds literaries; es una literatura que te, principalment, destinataris

urbans i que es creada per lletraferits de ciutat. clar que la interdepen-

dencia de les urbs amb llurs rodalies hortolanes o marineres ha permes als

autors de copsar, de tant en tant, la presencia en el trellat ciutada de tipus

provinents d'aquelles rodalies; son comptats i es tracta d'individus inserits

gairebe casualment en un context que no es el llur. Aixi i tot, com que la

frontera entre la ciutat i 1'horta -sobretot, en el cas de Valencia- es una

ratlla feble i no massa precisa, hem trobat personages de clara definicio

camperola que residien a ciutat: Prudenci, que veiem suara sortint de la

quarantena aprensiu dels microbis, es un clar representant d'un sector social

no del tot integrat a 1'urbs, perb que ja comenca a assimilar-s'hi; a 1'endema

de 1'espasada de Morvedre, ja hi devia haver alguns llauradors mes o menys

acomodats que havien deixat el poble per la capital.

Tanmateix, resulta excepcional que els problemes que preocupen l'home

del camp o de la marina siguin reflectits en una tan abundant produccio
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214 RICARD BLASCO

literaria com es la del periode 1874-1902. 0 els autors els coneixien menys,
o els espectadors no els sentien com a Ilurs. Perque no hi ha cap dubte que
hi havia problemes. No obstant aixo, vanament cercariem, en el teatre de
l'epoca, 1'equivalent d'aquelles novelles que bastiren la fama de Blasco Ibanez,
Flor de mayo (1896), La barraca (1898) i Canas y barro (1902). Aco fa mes
comprensible que quan Blasco transpose en termes literaris el mon del llaurador
o del mariner valencia assolis un exit: la novetat era total. Remarquem que
aquestes novelles apareixen a la darreria del periode que estudiem. ^Es que,
a la fi de la Restauracio i de la Regencia, hi hague un viratge de la societat
urbana, prenent consciencia de problemes que tenia ben proxims, pero obli-
dats? L'adopcio de la nova tematica, ,corresponia a la irrupcio de grups
socials fins aleshores menystinguts pels sectors ciutadans? Es simptomatic que
en la cruilla dels dos segles els llauradors de 1'Horta de Valencia facin una
vaga de fondes repercussions... Una altra remarca: 1'actitud de Blasco Ibanez,
com a escriptor, era absolutament contestataria, ja des de la publicacio d'Arroz
y tartana (1894). Als temes nous, corresponia una nova estilistica. Blasco se
sortia dels solcs trepitjats per la literatura valenciana, no pas tan solament
per la tria d'ambients o personatges, ni pel seu estil i metode narratiu, sing
tambe per la tematica, escollida amb voluntat de denuncia. Actitud ben allu-
nyada de la contemporitzacio practicada per un Escalante o un Palanca i Roca.

D'analitzar el testimoniatge blasquista dels seus contemporanis s'ha encar-
regat Enric Sebastia, i ja des de les primeres pagines d'aquest llibre he pre-
vingut el lector que no era la meva intencio d'insistir a contemplar els texts
de Blasco Ibanez. Jo he limitat la meva indagacio als autors anteriors a ell.
I ara els escorcollare de nou, per extreure Huts testimoniatges de la societat
rural i litoral valenciana del temps de la Restauracio i de la Regencia.

1. EL LLAURADOR, EN LA LITERATURA

a) Llorente: mite contra caricatura

La tardor de 1883, estant al camp d'Albaida, Teodor Llorente escriu una
poesia que aviat li donara fama, i que des d'aleshores es obligada en les
antologies del poeta: La barraca.' Aquesta composicio, que segons Menendez
Pelayo «senala el punto culminante y supremo de su arte lirico» ,Z opinio que
dificilment podriem rebatre, suposa tambe la culminacio d'un proces idealit-

1. JOSEP CALVERAS, S. J., De 1'epistolari Llorente. Com escrivi Llorente <<La barracao,
«Cultura Valenciana>>, any III, quad. iv, 1928, pegs. 154-156.

2. TEODOR LLORENTE, Poesies valencianes escrites per...; proleg de M. Menendez
Pelayo. Quinta edicio, aumentada ab una nova part de poesies no comprengudes en
anteriors edicions (Valencia, Domenech, 1936). El prekmbulo de Menendez Pelayo ocupa
les pegs. 7-17; la poesia La barraca les pegs. 117-120.
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ELS VALENCIANS DE LA RESTAURACIO 215

zador de 1'Horta, sentit aixi mateix per no pocs contemporanis del poeta. Es

l'intent mes aconseguit de la literatura culta per a redimir de la vulgaritat el

paisatge -i, per que no?, tambe els homes- que volten 1'urbs:

<blanca, polida, somrisent, bledana,
casal d'humils virtuts i honrats amors,
1'alegre barraqueta valenciana

s'amaga entre les Fors>.

Un any abans, Josep Bodria cantava 1 ' alqueria en termes molt semblants:

<<blanca bolva de cot6,
posada entre Hors y paumes
pera niu de bells coloms >,3

mentre el prevere Josep Arroyo Almela sublimitzava els llauradors amb accents

que volien esser classics, tot recordant llur nissaga crab:

<Semblant lo Jeque'l llaurador
ab camalets y mocahor...

y en los carros, ab roselles
en les trenes, fent guirnalda
a'ls feixos, fadrins, doncelles:
Ceres, ab raims en la falda;
Priaps, en les mans les corbelles>>4

L'enaltiment de 1'Horta i dels seus homes es posa de moda. Ja Llorente

ho pressentia: <<en ese genero hay una mina para la poesia valenciana» 5 Fou

una tendencia idealitzadora, que anava a l'encontre d'una altra, molt arre-

lada a la capital, de menyspreu i ridiculitzaci6 dels llauradors. Ps clar que

tots dos extrems, la poetitzaci6 o 1'insult, estaven girats d'esquena a la rea-

litat objectiva. Pero havien proliferat tant les caricatures que una aura de

lirisme comencava a restituir les coses a llur punt, amb el prestigi que la

literatura culta to damunt el poble.

Per molt de temps, els ciutadans aplicaven als llauradors tota mena de

malnoms: ruc, esclafaterrossos, ruquerol, terros, i, el mes infamant de tots,

3. JOSEP BODRIA, Flors de l'horta, <Lo Rat Penat, calendari llemosi per a 1'any 1884>

(Valencia, Imp. Blesa, 1883), pags. 70-81. La composici6 es datada a diversos mesos

de 1882; obtingue el segon accesit a la Flor Natural dels Jocs Morals de 1883. Irs, dons,

indubtablement anterior a la poesia de Llorente.

4. JOSEP ARROYO ALMELA, Posta de sol. Esqueix del poema <<La vida de'l camp»,

<<Lo Rat Penat, calendari llemosi corresponent al present any 1883>> (Valencia. Imp.

Pascual, 1882), pags. 133-135.

5. Lletra de Llorente a Vicent W. Querol, del 24-XII-1883, reportada pel P. Calveras.
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femater. La caricatura havia comencat a tenir entitat literaria, si mes no, cap
al mig de la centiiria, de la ma lliure i desvergonyida de Josep Bernat i
Baldovi. Uns decennis despres, ja en la Restauracio, un dels autors dels Tipos
d'auca, gens sospitos d'animositat, corn tot seguit veurem, comencava aixi la
seva pintura:

<<Tots sabem qu'els llauraors
es la chent mes ignorant,
perque tampoc to motiu
pera estar ben educa.
De chiquets, en 116c de Ilibres,
el pare els compra un cabas
y els envia a plegar fern
hasta els dotse 6 catorse ails,
en que solen iedicarlos
a les faenes del camp,
y el que vi entre rues, per forsa
ruc y mig pel temps sera» 6

La fidelitat del retrat, ens estalvia comentaris. Del paper que hi juguen
el femateret i els seus homonims mes desenvolupats (femater amb carro i
animal, femater nomes amb haca) dintre el dinamic i complex quadre de
1'existencia urbana, ja ha parlat Enric Sebastia comentant les narracions de
Blasco; tambe, de corn l'Horta vessava un excedent hurna damunt la capital,
que s'ocupava en el servei domestic de les classes benestants; a part la missio
natural dels hortolans de proveir de queviures els mercats de la ciutat.' El
trafegament constant d'individus que pertanyien a la capa social mes pobra
i menys educada, que la continuitat del trafec no millorava de condicio eco-
nomica ni cultural, tenia corn a consegiiencia el desdeny del ciutada, adhuc
d'aquell que tampoc no gaudia de massa privilegis culturals ni economics. El
llaurador era un personatge permanentment menystingut, fins i tot en pobla-
cions corn Castello, on 1'empremta camperola era mes fonda que a la capital
del Pais:

«Un llaurador, Iquin salero!
un ruc de calsa en traveta,
y de rosi y granereta...
es el dir, un fematero...
en espardeiiots d'espart>> 8

6. J. B. BURGUET, El llauraor docte, en Tipos d'auca, pags. 140-142. Corn feu Ricard
Cester amb els velluters, Burguet satiritza aquells llauradors que volien passar per illus-
trats.

7. SEBASTIA, loc. cit., pags. 62-66. El femateret tambe fou idealitzat per Llorente;
vid. 1'apartat b) d'aquest mateix capitol, on reportem alguns exemples de la tendencia.
Conve recordar que Blasco Ibanez escrivi un conte, El (emater, on ]a historia sentimen-
tal ens descobreix el classisme radical que era practicat a la Valencia del 1896 i la des-
consideracio en que horn tenia el llaurador (es troba al volum de Cuentos valencianos).

8. JOSEP MERELO I CASADEMUNT, iTres carabasses en on pomell! (Castello, Imp. V. Pe-
rales, 1878), esc. xii, pig. 29.
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Aixi s'expressa, en un joguet bilingue de Josep Merelo, el sabater Eduard

quan s'assabenta de qui es el seu rival en l'amor de Quiqueta. Rebufades

semblants trobarem repetides tot al llarg de la literatura de 1'epoca. Quan

Sanmartin i Aguirre descriu 1'ambient de Carnestoltes situa, badant en la

contemplacio de les comparses:

«ab la boca uberta els ruchs fematers»,9

i Ramon Lladro i Malli anota 1'opini6 que tenen les protagonistes d'A deshora

de la nit d'un hoste que ha vingut de Monover: <<este no es mes que un

tarr6s».10 Tambe pensava aixi Tona, la teixidora d'Alcoi, del music que venia

de Gorga: <<El do asclafaterrosos! », vestit, segons 1'autor, amb saraguells

blancs de llaurador i casaca antiga de music o soldat.11

El paper que jugava el llaurador, o simplement el pobleta, dins el teatre

de la Restauracio i de la Regencia, era, generalment, el del rustic que pro-

vocava la rialla; i no solament, com acabem de veure, quan 1'acci6 s'esdevenia

a Valencia: tambe en centres urbans de menor densitat. Una singularitat es

el music de Gorga, que a mes de fer riure criticava les disbauxes dels teixi-

dors i la desmesurada afeccio dels alcoians a la festa. Del llaurador se servien

els autors com a contrapunt per a valorar les virtuts dels pretendents amoro-

sos d'exaccio ciutadana o com a element de contrast per retreure mancances

d'urbanitat. En aquestes circumstancies, es compren que Joan Baptista Bur-

guet cregues necessari de justificar-se, 1'endema del cop d'Estat, quan aborda

un tema del tot insolit en l'escena contemporania:

<gQue asunte haguera pogut emplear millor al escriurela,
que posar de manifest les calamitats y plagues que aflichen
als pobres llauradors, y defendre en sert modo els interesos
de esta olvida clase de la sosietat, a la que me glorle de
perteneixer?> 12

No es del cas, ara, examinar el punt de vista de Burguet en les relations

entre propietaris i colons. Basta que assenyalern que es la primera vegada que

el teatre valencia es pianteja un problema de llauradors, un problema autentic.

Res no hi fa que sigui oferint solucions conformistes. Allo que importa es

que el camperol ni es blasmat ni es un ninot risible. I be, l'exemple de Bur-

9. JOSEP F. SANMARTIN I AGUIRRE, Cuentos veils y baralles noves, recullits d'asi y

d'alla (Valencia, Imp. Verdejo, 1876), pags. 17-21; Llombart recolli la composicio en

Tabal y Donsayna, pags. 50-53.

10. Esc. vi, pag. 16.

11. LLORENS, Tona y Toni..., esc, vii.

12. J. B. BURGUET, Propietaris y colonos (Val6ncia, Mariana, 1876), pag. 5.
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guet no tingue imitadors, i els Ilauradors continuaren pujant al cadafal per
a fer riure el public amb llurs bajanades.

La tendencia idealitzadora iniciada per Llorente a La barraca venia, doncs,
a destruir una imatge grollera. Era injust que la ciutat menysprees els homes
que mes directament la feien viure. Llorente sabe cantar les seves virtuts amb
eloquencia, comencant per enaltir el modest habitatge rural:

<<Barraca valenciana! Santa i noble
escola del treball! Modest bressol
del que nos dona el pa, laborios poble
curtit pel vent i bronzejat pel sol!>>,

i arribant a preferir el <<pobre niu perdut enmig dels arbres>> a palaus, arcs
triomfals i coliseus. Elegant manera de retrucar el menyspreu de 1'urbs per
l'horta. Per a Llorente, a mes, «1'home, que la rella / enfonsa ab valent puny>>
no es una recreacio literaria, com ho era per al prevere Arroyo, que ima-
ginava el llaurador a la manera de Priap, sing un esser real, copsat directa-
ment de la realitat; es un home

<<sobri, sofrit, lleuger, fort i Real,
el que en 1'aspre guaret clava la rella
i obri a 1'aigua corrent fonda canal;
el que sembra el bon gra i els arbres talla
i en l'almassera extrau l'oli mes fi
i ab incansable peu follejant, balla

en lo trull ple de vi>>.

La novetat ja va acusar-la Menendez Pelayo:

<<los labradores de la huerta no son para el poeta figuras
decorativas sino hermanos suyos en Cristo y en la patria,
que trabajan, padecen, aman y loran con el>>;

paraules que poden semblar-nos un xic hiperboliques (i quin prologuista no
ho es?) pero que corresponen a 1'esperit de la composicio, on, certament, <<hay
algo mas que bellezas descriptivas».13 Hi ha, si, una contemplacio directa del
subjecte liric, al qual es despulla de qualsevol atribut irreal. Llorente no
ignorava que comparar el llaurador amb un xeic Arab o amb el fill d'Afrodita
i Hermes equivalia a tragar la mateixa caricatura grollera que tant abundava
a 1'escena valenciana.

13. Menendez y Pelayo escrivi el seu preambulo per a la segona edicio del Nou Ilibret
de versos (1909), quan ja s'havien escolat vint-i-cinc anys de la creacio de La barraca.
Seria possible que degues aquest concepte a alguna critica d'altri? Vid.: ENRIC SOI.ER
GODES, Histbria d'un proleg. De l'epistolari Llorente-Menendez Pelayo, eAlmanaque de
Las Provincias para 1945>>, pags. 193-201.
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Amb La barraca, Llorente ret justicia als llauradors valencians, afalagant-

los amb ritmes amables i lleument declamatoris, d'una innegable elegancia

lirica. Nogensmenys, 1'entusiasme amb que canta l'immobilisme secular de

l'univers rural traeix la satisfaccio intima del bon burges per al qual tot va

be mentre res no canvil:

<<En to naixqueren i ditxosos viuen;
per a ells lo mon que veuen no es mes gran;
com los aucells que moren on aniuen,
en to bressol i tomba trobaran;
ton lluminos fogar es sa alegria;
a sa dolca calor son forts i rics».

S'exalta l'estretor de l'horitzo com un be, la riquesa espiritual com superior

a la material. El sentiment sembla esser d'allo mes pur i liric. No hi ha, pero

un punt de contencio d'altres aspiracions, en aqueix sentiment? No aixeca el

poeta a rang de virtut el conformisme? No invita a perpetuar la immobilitat?

En una altra estrofa, Llorente enumera les possibles calamitats que menacen

el llaurador (pluja, tempesta, foc, fam, llamp i pesta), invocant la proteccio

de la barraca contra l'adversitat. El sentiment adopta un caire ancestral: el

cosmos de 1'horta no es gaire diferent al de l'home primitiu, que sentia la

manca de sostre on arrecerar-se corn la pitjor desgracia. El primitivisme que

rau en totes les societats agraries ha trobat el seu cantor. Que voldria que la

barraca protegis tambe d'altres calamitats mes subtils, aquelles que poden

venir de la pensa:

<<guarda-los be de temptacions indignes,
de pensaments roins!».

A 1'estrofa que remata el poema, una serie d'antitesis (goig breu - treballar
constant; camp pedregat - o ple d'espigues; taula buida - o abundant; ball de

boda - hit f6nebre) permet a Llorente d'escampar, en una savia gradaci6, les

Hums i les ombres que acabaran per donar a la composicio el verisme Uric
que la fara viure en 1'anima del lector, amb aquells dos versos culminants:

aestenga eternament to creu sagrada
los bravos protectors!>>.

Es clar que, amb La barraca, Llorente no es proposava de fer una poesia

politica, sing sublimar el mon rural immediat. Sense voler, pero, la feu. El

primer que ho remarca fou, probablement, Menendez y Pelayo quan deia

que era <<cristiana a un tiempo, y social, o, como dicen los italianos, civil.

El caracter civic i social del poema s'aparella amb 1'exaltaci6 moral, i del

conjunt emana un ideari etic, un pairalisme placid, que convida a 1'estrati-
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ficacio de les estructures. Res no havia d'avenir-se millor amb les idees de
les classes benestants, de les quals participava 1'home Llorente, benestant ell
tambe. El poeta Llorente, potser sense adonar-se'n, sucava la ploma al mateix
tinter que el periodista.

Amb La barraca llorentina s'iniciava el mite del llaurador alegre i fata-
lista, esclau del treball, content de viure enmig d'una terra paradisiaca, sense
ambicionar mes horitzo que el que podia albirar, satisfet amb les alegries
domestiques i confiant que el <<pobre trespol de palla ben lligada» el guar-
daria <<d'un mal vent>> si es desfermaven els flagells tellurics; lliure, aixi ma-
teix, de temptations i pensaments, adhuc d'aquells que podrien empenyer-lo
a la revolta, car aquesta nomes podia tenir una motivacio:

<<... per a defensa de la terra,
lo vell trabuc despenja del trespol,
quan per 1'horta, donant lo crit de guerra,

retrona el caragol*.

Relegant el llaurador a una funcio util sublimada liricament dins un orbe
immutable i sotmes a forces humanes i divines superiors, Llorente aconseguia
alto mateix que els autors teatrals havien aconseguit amb Ilurs facecies. Perque
les ironies -unes, afectuoses; d'altres, no gaire- que repetien els creadors
dels sainets tambe s'avenien amb el concepte que la petita burgesia ciutadana
tenia del floc que corresponia al Ilaurador en el concert de la societat. El
brofec que es presentava a escena vestit pobrament, mancant a les bones for-
mes, parlant malament, descobrint la seva ignorancia, de vegades pudent,
d'altres referint-se a mesters baixos, bruts i vulgars, era objecte d'irrisio, de
reftis, de repte, se sentia marginat, i, de fet, ho estava. Doncs, per dos camins
ben dissemblants, la idealitzacio i la caricatura acabaven deixant-lo on jus-
tament volien les classes dominants. En el punt mes avail de 1'escala social
i sense possibilitat de pujar-hi. La satira li feia veure que la porta era tan-
cada. La mitificacio, 1'ajudava a suportar 1'apartament.

A desgrat de 1'exit que tingue el poema de Llorente, que promogue una
pila d'imitacions, la sublimacio del llaurador a penes influi en els escriptors
de teatre, la majoria dels quals no modificaren llur postura i, si algu la canvia,
no per aixo quedaren desterrats d'escena els ruquerols: la parodia comica,
d'un efecte segur i llargament comprovat, triga a esser substituida per la
parodia lirica.

b) Escalante: un medi que no is el seu

Quan Llorente escrivia La barraca, el mes caracteritzat dels autors teatrals
de l'epoca, Eduard Escalante, ja havia Murat a I'escena la major part de la
seva obra, uns quaranta titols entre el 1855 i el 1880, la meitat d'ells durant
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la Restauracio: pocs mes n'estrenaria en els deu anys que li quedaven de
vida: cinc sainets, del 1884 al 1895, tot deixant inedits tres titols. La in-
fluencia del teatre escalanti era, pels volts del 1883, absoluta i encara ho
seria mes en el segiient quart de segle. Val a dir, doncs, que els esquemes
dramatics d'aquell que <<altre Plaute arriba a ser>> en opinio de Llorente 14
continuaren tenint vigencia per molt de temps.

De les quaranta-nou obres escrites per Escalante, nomes set s'esdevenen

en escenaris rurals. El Bou y la Mula y el Anchel bobo (1868), A la vdra d'un

sequiol (1870), Barraca en to Caban"al (1872), El Tio Cavila 6 a divertirse

a un poblet (1873), iFuchint de les bombes! (1873), L'aguelo Cuc (1877) i

Lepe y Talala (1886). L'emplacament de 1'acci6 en un ambient no urba, po-

ques vegades es determinat per una necessitat del tema, perque, si be ho

mirem, aquest s'hauria pogut desenvolupar a 1'interior d'una casa de la capital

sense patir-ne gaire. Ps el cas del primer dels titols apuntats: la intriga es la

coneguda de les contrarietats amoroses i allo que dificulta 1'aparellament de

Filomena i Marianet no to res a veure ni amb els llauradors ni amb els po-

bletans, tan minsament alludits que les referencies ens fan 1'efecte d'un tribut

pagat a corre-cuita per l'autor com si volgues justificar la decoracio; la qual,

d'altra banda, sembla haver-la cercat Escalante per a poder disposar d'una

planta baix amb porta al carrer que li faciliti la rapida entrada i sortida dels

personatges.15 Pel que fa a L'aguelo Cuc, que es una parodia de 1'6pera Faust,

iniciar-la en una de les coves de Burjassot no to mes sentit que crear una

atmosfera adient per a 1'aparici6 mefistofelica.

A la vora d'un sequiol i Barraca en to Cabanal presenten dues situations
tipiques en la relacio del ciutada amb el camp. En la primera, que to per
escenari 1'horta de Mont Olivet, una familia valenciana va a passar el dia a

14. T. LLORENTE, A Escalante. Versos llegits en una luncid que's dedica a sa me-
moria en lo teatro Espanyol de Madrid, en Poesies valencianes, pags. 159-160. D'altres
contemporanis havien comparat Escalante amb Ramon de la Cruz; al peu d'una cari-
catura apareguda al num. 39 de #La Momau, del 28-XII-1885, horn pot llegir aquests
versos:

<<Pa fer peses valensianes
es gran notabilitat,
i tots dihuen en chustisia
que s'el deu considerar
corn el Ramon de la Crus
del teatro valensia».

Ignorem 1'autor, que be podria esser Ramir Ripolles, aleshores director del periodic,
o Manuel Torres i Orive, que n'era el propietari. Tambe Llombart (Los Fills de la Morta
Viva, pag. 476) parlava de al'extraordinari exit ab que la societat valenciana corona les
festfvoles productions de 1'En Ramon de la Cruz valencia...N.

15. En una versi6 diferent de la comPdia que titulada Chaques l'olier hi ha, ano-
nima, entre els manuscrits de la Biblioteca National de Madrid, 1'escenari es diferent:
una <<casa de comidass del poble.

9
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la barraca del do Pep, amb intencio de menjar-se una paella; el marit aprofi-
tara la jornada per a pescar als marges del Turia (pescar es la seva deria).
En la segona, un botiguer valencia ha llogat barraca en el Cabanyal per a
passar-hi 1'estiu amb la familia. De les dues, solament aquella conte observa-
cions de la realitat hortolana, i no massa. Tant en Puna com en 1'altra, l'autor
es limita a testimoniar com el ciutada es trasllada a 1'ambit rural entenent
que aquest es una prolongacio natural de 1'ambit urba -en part, per la
proximitat a la capital dels indrets triats per a 1'escena; en part, tambe, com
a efecte d'una actitud general-; la seva accio es una prolongacio d'altres
accions quotidianes. I el ciutada s'hi transfereix amb els seus problemes, sense
interesar-se gens ni mica pels que pugui tenir el llaurador (el qual, altrament,
es totalment absent a la segona d'aquestes obretes).

En iFuchint de les bombes! la rao de la presencia de les families de Cele-
doni i Martinez a les barraques es forca mes greu. L'alcament cantonal del
juliol de 1873 determine a molts menestrals i botiguers apolitics d'escapar
cap a 1'Horta. La gravetat de l'avinentesa, pero, a penes matisara 1'escena.
L'antiga rivalitat de les dues families continua essent 1'eix de llur compor-
tament, entrebancant els amors de Ramonico i Genoveva. Que, al final, pu-
guin unir-se felicment, afavorits per les circumstencies, no fa res per a la
giiestio besica: el comerciant i el torner s'han transferit de la ciutat al camp
amb llurs inquietuds. L'unic Ilaurador que trepitja el cadafal, el do Suria,
ni ens assabenta de com s'ho prenen el Canto, els seus companys de classe, ni
tampoc no revela preocupacions particulars. Es concebut per a servir d'infor-
mador als ciutadans: tot el que aquests no poden coneixer de visu, ho sabran
per ell; i per cert, desgavelladament, a posta perque hom tingui motiu per
a riure.

Encara es menys present que en les obres susdites el poblet on va a di-
vertir-se el do Cavila, tot i que Escalante l'anomena amb tots precisio: Milla-
res. La intencio de 1'autor en aquesta comedia bilingue, una de les poques
que to mes d'un acte, es blasmar les cavilacions del protagonista, a mes d'in-
sistir en aquella mena de contradiccions que mes tard inspirarien altres de
les seves obres: les que es deriven de la pruija d'ascensi6 social. Escalante
tria un poble de la zona castellana de la provincia tot cercant el contrast de
parles que en Tres forasters de Madrid maneja amb taut d'encert i hi mena
una intriga on la familia local i la forastera rivalitzen a bufar. Llevat d'algu-
nes risibles indicacions dels avatars del do Cavila en les seves excursions
pels afores del poblet i les tambe risibles intervencions de Jose i del do Juan,
que podriem equiparar a les que en altres sainets escalantins corren a carrec
de Ilauradors o factorets de botiga, la intriga d'El Tio Cavila 6 a divertirse
a un poblet hauria pogut igualment descabdellar-se dins una Sala decentment
moblada de la capital, com n'hi ha tantes en la produccio del saineter del
Cabanyal.

10
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L'I nica vegada que Escalante afronta l'ambient rural amb totes les seves

consegiiencies es en Lepe y Talala, sense excedir-se massa, pero, en la carac-

teritzaci6 dels personages ni dissimular tampoc la transposici6 a termes po-

bletans d'un esquema conflictiu que reiteradament utilitza en els saints d'am-

bient urba, esquema que, aleshores, ja havia comprovat com d'exit segur. Tot

i que introdueix elements tipics, com la ronda o la tia Coquera, per donar

color a l'escena, i encara que recorre a situacions particulars, corn el sorteig

de quintes i les disputes entre pobles veins, que ja havien estat aprofitades

abans per altres autors, Escalante fa l'efecte d'esser una mica maldestre en

el desenvolupament de la comedia. Es l'escriptor de la capital que malda per

abastar un medi que no es el seu, o al qual no ha residit prou per a copsar-ho.

Com que domina la tecnica del seu ofici, reix amb desembaras, pero amb una

deixa d'inseguretat. La comedia es <<escrita sobre el pensamiento de un cuento

popular>>, i es probablement aquest rastre literari allo que li d6na la seva

artificiositat. Un exemple el tenim quan Lepe, que se les d6na de sabut, conta

corn a succeit el que no es sin6 un acudit ben popular a les terres valencianes,

ad traslladat en primera persona." Un recurs massa evident del saineter per

a dibuixar la psicologia del personage.
Amb tot i per tot, Lepe y Talala, obra declinant d'Escalante, basada en

l'oposici6 del llaurador ruc i del Ilaurador Rest, i que acaba amb el triomf

16. ESCALANTE, Lepe y Talala, OC, III, esc. III , pag. 237:

<<LEPE: Mire lo que ha sosoit
encontrantme en la Vallesa.
Ya fa temps, en eixe poble
naixque prop de la veleta
del campanar, per les chuntes
de les pedres, molta herba.
Ahir, reparant 1'Alcalde
la mala vista que fea,
me diu: Lepe, to que saps
tant, tindries una idea
pera netecharo a116 sinse
muntar? Yo dic, ioy! atenga.
Nugue de una corda a un burro
pasantla per la veleta
y puelo, que cuant ell
al morro tinga la herba,
en manco de tres menuts
ni dos brosetes ne deixa.

COQUERA: ,Y es la mencha?
LEPE: Fent carases

se queda mostrant la llengua
al puarlo. Una desgrasia*.

l;s una rondalla popular ben coneguda i els folkloristes valencians Phan trobada en

punts ben diferents (vid. SANCHIS GUARNER, Els pobles valencians.... I, 108; II, 49;

III, 108 i 159). Remarquem que Escalante, recorrent a artifici tan vulgar per produir

un efecte comic no palesa sin6 la declinaci6 de les seves facultats d'invenci6.

11
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d'aquell, demostra una inesperada simpatia de 1'autor vers el mes feble. Les
bajanades de Talala resulten esser, si be no massa, ast6cies de beneit. Lepe
i 1'Alcalde, el sabut i 1'autoritat, son ara els mes badocs. Els mes forts, han
estat burlats. L'afecte d'Escalante pel mes ximple, que era qui rebia altres
vegades la punxada de la seva satira, em sembla digne d'esser remarcat. La
comedia data de 1886, 1'any segiient de 1'aparici6 del Llibret de versos de
Llorente, on La barraca resplendia amb forta Hum. tPodriem especular si
algun raig del poema s'allargava al teatre d'Escalante, transfonent-li quelcom
de la seva idealitzacio del llaurador? Entre el poeta i el saineter hi havia una
forta amistat i aquell devia influir prou en el seu amic. Com que el suposit,
pero, no to mes fonament, ho deixarem correr... Els darrers anys d'Escalante
no son els mes prolifics i, a mes, ell estava convencut de la decadencia del
teatre valencia." Les dues obres que encara estrena abans de morir, no eclip-
sen els seus titols de mes fama.

c) Diversitat d'in f luencies

Alguns contemporanis d'Escalante prenien una distancia semblant per a
mirar les coses i els homes del camp, probablement perque, com a lletraferits
de ciutat, no podien fer altrament; i, aixf mateix, perque l'influx del saineter
del Cabanyal els donava la pauta. El credit d'Escalante, exalcat ditirambica-
ment per la colla llorentina, arriba a esser tan ferm que per forta hague de
semblar a molts dels seus collegues que el teatre valencia no podia funcionar
amb formules distintes. De tots ells, Escalante fou el mes aplaudit pel public
i el mes lloat pels doctes, i 1'6nic a esser homenatjat -postumament-- a
Madrid en presencia de la reina Cristina.18 Voleu mes prestigi? No ja des de
la seva mort, sing prou abans, 1'escena valenciana s'anquilosa en conflictes
d'enamorats, baralles de veInat, pintures de costurns, amables moralitats,
#sermons sense Ave Maria / i satires sense fel»,' com resumien els versos de
Llorente;19 uns patrons que Escalante no havia inventat, pero als quals dons

17. Vid. la Iletra amb la qual encapcala l'edicio d'obres completes, datada el 1894.
Escalante atribula la decadencia, mes que res, a la desaparicio dell grans actors, corn
Mora, Torrome, Carsf, Llorens, la Mondejar i la Bru.

18. El 12 de desembre de 1895, al teatre Espanyol de Madrid, se celebra una funcio
extraordinaria, amb la intencio d'honorar el saineter tot just mort i promoure 1'erecci6
d'un monument. Es represents Bufar en caldo chelat i un aprophsit de Liern, que sembla
haver tingut la iniciativa de l'acte, al qual assistiren la reina regent i la infanta Isabel.
Hom hi llegf la poesia de Llorente esmentada en la nota 14 d'aquest capitol.

19. Poesia citada. Mereix comparar-se la confessio que hi fa Llorente:

<<Tot lo poble valencia,
ilauger, alegre, bromista,
sentencios, a nostra vista
complaguda presents>,
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categoria. Doncs, no pot estranyar que, seguint el seu exemple, la resta dels

autors traguessin els llauradors i 1'horta al cadafal nomes ocasionalment.

El panorama de la literatura escenica del periode que estudiem no era

tan exclusiu, perb. Hi havia autors que es movien en ambients camperols

amb mes naturalitat que Escalante, be que sense desprendre's del tot de la

tendencia caricatural, i ben sovint mantenint-se en un cert apartament. Com

mes reculem cap a la data del pronunciament de Martinez Campos, mes en

trobem, i si la traspassem podrem llegir obres de Rafael Maria Liern i Ramon

Lladro, que foren dels primers a cultivar regularment el teatre durant la

centuria, situades al camp. No oblidem que la poblacio camperola conservava

la llengua amb mes fidelitat que els habitants de la capital i constituia igual-

ment un public potential. Hauria estat un contrasentit de girar-li el tos com-

pletament. Una llarga tradicio de colloquis que provenia de la centuria ante-

rior, empenyia bastants escriptors a beneficiar-se de temes i personatges que,

mes o menys, havien estat moneda torrent de la literatura de canya i cordill.

No altra cosa havien fet, abans que ells, un Vicent Branchat o un Bernat i

Baldovi 2°

Aixb no obstant, l'afeccio al camp fou sempre menor que el gust per la
ciutat. I es que, d'enca de la Renaixenga, colloquiers i colloquis eren poc

estimats. Llorente els tractava amb desdeny i, no sense alguna rao, els feia

responsables de la corrupcio del Ilenguatge i de l'endarreriment de la litera-

tura. El poeta transportava l'anatema fins als autors dramatics contemporanis:

<<els que escriuen en valencia vulgar per al teatre...» Zt Son refus aristocratic

per forga havia d'incloure un sistematic rebuig dels tipus i de les situations

grats als antics colloquiers, que es repetien en les abundants caricatures de
l'escena del seu temps. Llombart subscrivia l'opinio i, l'endema del cop

amb el desdeny que sentia pel teatre que es representava contemporaniament (vid. nota 21),
resta clay que salvava Escalante del seu menyspreu.

20. VICENT BRANCHAT i ALFONSO es 1'autor, ultra d'un feix de colloquis, d'una peca

en un acte: Pesa Chiqueta Nova. Mes saprecien els Dines que la Sanch i el Parentesc,

que es troba manuscrita a la Bibl. de la Universitat de Valencia, datada el 1817. Per

tant com sabem ara, es la mes antiga producci6 teatral de la centuria i s'esdeve dintre

d'una <<cuina a la Ilauradora del millor modo composta >>; testimonieja que, en moments

que generalment han estat considerats com de paralisi de les activitats literaries del

Pais, o, si mes no, de paresia, hi havia brots, per mes que fossin esporadics, de creacio

dramatica. Dotze personatges ja no son un colloqui. Cf. JOAN FusTER, Plantejaments
histbrics del teatre valencia, dins el volum La Decadpncia at Pais Valencia (Barcelona,
Curial, 1976), especialment les pags. 97, 99-101.

21. Lletra de Llorente a Rubio i Ors del 1877, reprodulda per JoRDI DE FENOLLAR
(= T. LLORENTE FALCb), C6mo se inici6 el movimiento renacentista literario en Valencia,
dins 1'<<Almanaque de Las Provincias para 1935>>, pags. 301-304. A 1'endreca del Llibret
de versos (l . ' ed., 1885) Llorente repetia els mateixos conceptes. Que no fou gaire be-
nevol amb els autors teatrals valencians ho sabem per Llombart (vid. nota seguent), que
reporta que alguns d'ells es presentaren el 1874 a la redaccio de <<Las Provincias>> a
queixar-se de la seva severitat.
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d'Estat, aconsellava els autors que intentessin el drama historic, com a rernei
per a superar la llangor que patia el teatre, tot i reconeixent que un Balader
havia procurat dignificar la comedia de costums.72

Si les critiques i els consells dels dos capdavanters renaixentistes no acon-
seguiren de variar sensiblement el panorama teatral, almenys podem inferir
alguns efectes. Aquells que, com es el cas d'Escalante, giraven en 1'6rbita de
Llorente, preferiren d'inspirar-se en la gent de ciutat -una mica mes polida
que la llauradora-, per causes obvies. Mirant d'allunyar-se de 1'estil dels
colloquiers, amb els quals no volien esser confosos, s'exposaven menys al
retret dels doctes, i tampoc no perdien espectadors, car els ciutadans forma-
ven el nucli mes nombros del public. D'altra banda, els qui escrivien al marge
dels cenacles literaris -o d'allo que, llavors, podia assemblar-se'ls- no sentien
cap pruija de depuracio, es cert, pero seguiren la moda. I, a mes, toparen
amb un conjunt de factors que feren perdre intensitat al subgenere teatral
camperol. El menyspreu dels saberuts, 1'exit dels sainets escalantins, la proxi-
mitat dels models ciutadans, la major abundancia de public menestral i l'ori-
gen urba dels autors, no afavorien la insistencia en temes rurals.

Els quals, tanmateix, mai no foren bandejats del tot. Si els anys anteriors
a ]a Restauracio hi hague autors corn Francesc Arnal i Brusola, Joaquim
Badia i Adell o Vicent Zapater, clarament ruralistes, encara que barroers i
maldestres, despres del jurament en Corts del fill de Maria Cristina comptern
amb produccions esceniques de Joan B. Pont o de Morales Sanmartin, molt
influides ja pel naturalisme de Blasco Ibanez o la sublimacio de Llorente, amb
voluntat de perfeccio i afany d'assumir-hi el camp valencia, tot i que no siguin
tampoc massa reeixides. Doncs, si volern menar la nostra indagatoria amb una
quantitat suficient de documentacio, haurem de recorrer tant als uns com als
altres autors. Caldra allargar les fronteres temporals del nostre estudi un poc
mes enlla i una mica mes enca del que ens hem permes quan estudiavem la
comunitat urbana. Llicencia que creiern licita. A bon compte, la immobilitat
de les societats agraries, retardant llur evolucio, mante la vigencia dels usos
i costums mes temps que no ocorre en les collectivitats ciutadanes.

2. LA SOCIETAT RURAL

Si, llegint els nostres autors, trobem que, 1'any de 1'espasada de Morve-
dre, Manuel Millas trasllada en una conversa de barberia aquest dialeg entre
el figaro i un llaurador:

22. C. LLOMBART, Tot vol escomensar, «Lo Rat Penat. Calendari llemosi, correspo-
nent a l'any 1875>>, pags. 14-15. L'obra que lloa de Balader es Al sa y al pla, del 1862.
A Escalante 1'anomena «el don Ramon de la Crus valensid» i li demana d'escriure amb
mes ambicions. Recordem que Llombart si que va escriure un drama historic: Lo darrer
agermanat (1882).
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«VICENT: Que hia per Turls de bo?

MATAGOSSOS: De bo no res, tot es mal.

VICENT: Pues y aix0?

MATAGOSSOS: Que vol que yacha [ = hi haja]

en els terns qu'han alcansat?

VICENT: Mals son.

MATAGOSSOS: Pera els llauraors

no poden set ya mes mals;

tot sen va en contribusions

y emprestits, en un instant*,'

pensarem, de seguida, que el malcontentament era general, entre la classe

camperola. No faltara qui ens digui que cal rebaixar una bona part del plany,

perque tothom sap que la pagesia mai no esta contenta i es proverbial la

seva desconfianga davant la gent de ciutat.

L'eventual objector tindria rao, si d'altres testimonis concurrents no ens

feren pensar que Millas no errava del tot. Quan estrena Al sant per la peana

al teatre de la Princesa, feia una vintena de dies que Joan Baptista Burguet

havia presentat all! mateix Propietaris y colonos. L'obreta de Millas fregava

circumstancialment el tema del descontentament rural, pero Burguet, en la

seva, hi entrava de ple. Corn ja sabem, Burguet es vantava de pertanyer a

la <<oblidada classe>> dels Ilauradors i deia que per defensar-la <<en cert modo >

havia escrit la pega. Propietaris y colonos es desenvolupa en dos plans. Un,

el tradicional d'intriga amorosa; a penes esta esbossat, i es resol gairebe des

de 1'inici. El conflicte de classes ocupa el pla mes rellevant de 1'acci6. No es

un conflicte que degeneri en contesa, sing una divergencia que acaba en treva.

Volent adoctrinar terratinents i llogaters alhora -i alhora defensar els inte-

ressos de tots dos-, Burguet presenta en escena un propietari paternalista,

un arrendatari neguitejat pels deutes i les malaventures, un administrador

entestat, egoista i cobdicios, i un jornaler arrauxat. La tesi final convida els

llauradors a la submissio, be que fa veure als propietaris que, si volen con-

tinuar sotmetent Ilurs Ilogaters, hauran d'afluixar exigencies.

Jo em demano si la remarca de Millas, encara que incidental, no tradula

un ambient general. <<De bo, no res; tot es mal>>, deia Matagossos. I Burguet

posava en boca de Maria una replica ben significativa:

«,que se li'n dona al sinor

que no menche y que no regue?»?

1. Al sant per la peana (Valencia, 1876), esc. vii, pag. 14.

2. Propietaris y colonos, esc. ix, pag. 21. ALFONS CucO ha alludit a aquesta obra,
en relacio amb les agitations camperoles a l'Horta de Valencia durant el bienni 1878-
1879, en el seu llibre Republicans i camperols revoltats (Valencia, Tres i Quatre, 1975).
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Un cop d'ull a la taula cronologica que tanca aquest volum ens recorda alguns
esdeveniments d'aquells mesos: epidemia de pebrina, contraban d'arros es-
tranger, penuria de cavalls, nafra de llagosta, manca de queviures, baixa de
la taronja, crisi de 1'oli i del canem. Un context que no podia deixar de per-
torbar les relacions entre 1'amo de la terra i 1'home que la treballava.

a) LIauradors rics i llaurado rs pobres

La paraula llaurador te, en la literatura d'aquesta epoca, un valor amfibo-
logic, no sempre ben copsat en lectures precipitades. Per un costat, significa
1'home que llaura la terra, pero tambe per altra banda vol dir l'home que
posseeix la terra. Molts dels posseidors son ensems treballadors i d'aquells
que nomes son llauradors, n'hi ha que tenen en arrendament la terra i n'hi
ha que son jornalers. Com que la propietat es molt repartida a l'Horta de
Valencia, res no to d'estrany que apareguin al teatre llauradors d'una o d'altra
mena, i, com que els arrendaments molt sovint son concedits des de temps
immemorial a la mateixa famflia, es frequent que 1'arrendatari consideri la
terra com a propia. Ara mateix, en Propietaris y colonos, en podem trobar un
exemple. Quan Calixt, el nebot que administra la propietat de don Pasqual,
menaca Maria de forallancar-lo, donant a treballar el camp a un altre llogater,
el seu fill Quico exclama irat:

«El qu'agose en un camp meu
a pegar una pats,
li plante una trabuca
que li fas semola el lieuu.3

<<En un camp meu>>, diu; i be sabem que 1'amo no es ell, ni tampoc el seu
pare.

De propietaris com don Pasqual, que resideix a Valencia vivint de les
seves rendes i que podem presumiblement considerar un terratinent, no en
surten molts a escena; crec, si no m'enganyo, que es un cas unit. Un que
podria acostar-se-li una mica es aquell Prudenci d'Els microbis, pero havent-lo
vist anar a Torrent per comprar una haca pensem que no estaria tan absent
del camp corn podia estar-ho don Pasqual. El client de la barberia, Mata-
gossos, es queixa de les contributions i dels emprestits, co que, evidentment,
ja denota que es un hisendat.

La galeria de tipus extrets de la ruralia, presents o alludits en els texts
literaris que tenim davant, amb tot i no esser escassa, tampoc no es gaire
concreta. De vegades, I'autor qualifica de rica o pobra 1'habitaci6 que emmarca

3. Ibid., esc. x , pag. 22.
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1'acci6, i es tot l'indici que tenim per a jutjar la posicio economica dels per-

sonatges. Burguet diu que el Silvestre de La carrera de la dona es un llau-

rador ric i com a tal ens el presenta en companyia del seu criat Calo, que,

respectuosament, el tracta de <<nostramo>>. Tanmateix, amb prou feines des-

cobrirem la base del seu benesser per un parlament de sa filla:

<<ELENA: Totes les mehues amigues
s'han casat fentme vergoiia,
per que voste es un carroiia!

SILVESTRE: Elena, aixo no m'ho digues.
ELENA: Si; que sols per la ganansia

de l'hort y el establiment
may dons el consentiment
procurant quem fera ransia» 4

Un hort i un establiment, no semblen gran cosa. I encara, hauriern de saber
si hi havia de debo un establiment, car mai mes no tornen a parlar d'ell.
Potser Burguet es veie forgat per la rima.

Quan es tracta d'arrendataris clarament definits, no hi ha dubte. 1Js el

cas del Garrofi de Liern :

<<Tota l'asendensia mehua
ha segut arrendaora
de la casa»,5

del Jaume de Carmelo el tonto:

<<L'amo de totes les terres
que porte»,6

o del Palillos de Palanca:

<<ama es de tota la terra
que yo treballe en arriendo,
to molins, to cases propies...»;

4. J. B. BURGUET, La carrera de la dona (Valencia, Llib. Mariana i Sanz, 1881), esc.
ix, pag. 21.

5. RAFAEL M. LIERN, Una paella (Valencia, Imp. La Opinion, 1862), esc. ii , pag. 10.

6. RICARD CIVERA, Carmelo el tonto o tots d'un ventre, estr. al Teatre Circ d'Ala-

cant 1'agost de 1888; l'edicio que tine a la vista es la d'<<El Cuento del Dumenche»,

num. 279. El parlament, a l'esc. I.

7. FRANCESC PALANCA i ROCA, El secret de l'aguelo, peca esttenada el 1870; no n'he

trobat exemplar impres; segueixo el manuscrit del fons de Censura de la Bib. Nacional

de Madrid; esc. 6.
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(co que, indirectament, mostra una categoria de propietaris). Nogensmenys,
son mes frequents els casos ambigus, sigui per voluntaria indefinicio dels
autors, sigui perque no els semblava necessari de puntualitzar l'estat del
personage.

El descabdellament de les intrigues amoroses que tant abunden en el
teatre de 1'epoca obliga sovint a referir-se als recursos economics dels ena-
morats, dels pretendents o de llurs families:

<<Perque yo, grasies a Deu,
ha dotat molt be a ma filla
y el que se 1'anduga, pilla
com es molt chust, tot lo seu»,8

diu, prou satisfet, el do Miquel, llaurador <<d'un poblet de l'horta de Valen-
cia,, corn vagament indica Manuel Millas; resideix en una barraca i res mes
no sabem d'ell sing que es el jutge de pau, jerarquia que suposa una certa
benananca.

Amb parell orgull pondera Bufantivols el dot del seu fill en la sarsuela
de Joaquim Badia La matins de sen Roch, que to per marc escenic la placa
de 1'esglesia de Burjassot:

<<El meu chic, segons mon conte
te... y teu done per avis,
despues de... tot lo presis,
deu mil Mures, per lo pronte.

De terra vint cafisaes.
Criats, tots els que ella bullga>>,

la qual cosa provoca una replica no menys orgullosa de Camandules respecte
del dot de sa filla:

ate dire que tambe tinc
pera la meua Teresa
titre tant com ell li porta,
tinc terra de secs y d'horta>> 9

Aprovant un possible matrimoni, en un altre joguet es diu:

8. MANUEL MILLAS, Anar per liana, en el vol. <<Biblioteca de la Moma», torn I (Va-
lencia, Imp. Ramon Ortega, 1885), esc. vii, pag. 324 (estr. 15-V-1871).

9. JoAQUIM BADIA i ADELL, La mating de Sen Roch, <<sarsuela en dialecte valensia
en un acte y vers>>, datable vers el 1868. No se que hagi estat impresa. Segueixo 1'exem-
plar manuscrit de la Bibl. Nacional de Madrid; esc. Ix.
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<<en lo que ell to y en lo d'ella
un mal an no els fara mella
perque tindran bon rinc6».10

Si alguna vegada els details no son gaire concrets, no per aixo deixaven

d'impressionar. En un ambient curt de recursos com es el rural, i en una

tessitura social on es mesurava la qualitat de 1'individu per la tinenca econo-

mica , pocs mots calien per a posar-la en valor. Pocs, tambe, si hom volia

subratllar la modestia del pretendent. allo que feu Palanca i Roca en El

secret de l'agiielo, quan Nela, que vol treure del cap a la filla la idea d'es-

posar un home, l'insulta:

<<Un pobrus, llech, un borrego!...
Vamos, no se com el vols,
cuant no to un diner tan sols
ni p'a fer cantar a un sego> t

l;s clar que, si calia, hom podia esser ben precis. Heus aci com un pare pre-

senta els avantatges del seu candidat:

«ALCALDE: Que no t'agrada ? y per que?
QuICA: Hoy, calle! si to una Cara

que pareix ... En fi no'l vullc.

ALCALDE : Pos vine asl, mala cabra:
no es chove?

QUICA: Oh, si sinor.
ALCALDE: No to un tros ... de terra campa?
QuICA: Si sinor.
ALCALDE: Y de son pare

te... lo manco ... no abaixa
de tres mil lliuresN.12

0 com enraona Ramona amb la consogra a proposit del dot del seu fill:

<<Yo li done al meu Llorens
un trios de set fanecaes
en la font de les cafiaes;
dosentes lliures en cuens»,13

10. El pare Alcalde. Bs un joguet en un acte, que he llegit manuscrit a la Bibl.
Nacional de Madrid; esc. 12. No porta cap indicaci6 d'autor. Hom pot datar-la pels
volts de 1870.

11. PALANCA, El secret de l'agiielo, esc. I.

12. J. GARCIA CAPILLA, El alcalde de Meliana (Valencia, Imp. Canales, 1891; 6s Se-

gona edici6), esc. ii , pags. 8-9 . La <<terra campa» 6s la destinada a la sembra de cereals

(Fabra).

13. ANTONI RoIC I CIVERA, Un chuche municipal (Valencia, Mariana i Sanz, 1874),
estr. 30-XI-1873; esc. 3.
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(i bastants coses mes, com mes avail veurem, quan parlem de l'habitatge, les
eines i l'aixovar).

Si un sogre es advers a 1'aspirant, heus aci corn es defensa aquest:

«NASARI: ,Com? idonarte yo a ma filla!
talala... bestia... inosent.
,ahon tens to lo sufisient?

TONI: ^Yo? molt mes que mantequilla.
Voste sap que tinc un tros,
qu'es bonico y val dines;
plantat de cols, y ademes
algunes terres d'arros>>.

A desgrat d'aixo, 1'exigent Nasari torna a increpar al pretendent,
laments mes avant:

«qY en que contes tli, en les mans? '14

uns par-

i no es, pel seu costat, massa explicit quan refereix el dot de la seva filla:

<<Ma fella to un tros... de pa,
y algo mes, que val la pena>>."

Finalment, mirem com s'oposa un altre pare a la boda de la filla amb un

jornaler:
<<,Casarse en Nelo? Bon pas?
pa sufrir faro y desdicha
y tindre sempre la sicha [ = sitja]
sense un gra?>>,16

i com, a les terres del sud del Pais, horn cura la paritat economica:

<<Tu ya saps qu'estas promesa
a Salvador, bon chicot,
y que to iguala en hacienda> ,17

14. CANDID MERY, Les sensures de Cascall (Valencia, Imp. Canales, 1897), esc. Ix,
pag. 14. Cascall, segons Marti Gadea, es el xpapaver somniferum>>; com a malnorn, es
un d'aquells populars a la Valencia del Vuit-cents; es compren el seu significat. Fixem-
nos que al primer vers Nasari insulta Toni dient-li talala; es el malnom utilitzat per
Escalante; equival a aestolid, beneit>>.

15. Ibid., esc. xv, pag. 20.

16. JOSEP MERELO I CASADEMUNT, Jot ho apan"en els dines!, manuscrit datat el 1864,
que es troba al fons de Censura de la Bibl. Nacional de Madrid. Es dedicat a Liern i
Merelo indica: <<mi primera produccidn dramatica>>. Hi ha una versio posterior, titu-

lada Els sufriments de Toneta, al mateix fons de manuscrits.

17. LLufs G. LLORENTE, Ramona, o una perla en el campo (Elx, Imp. Maria Rizo,
1887), esc. Iv, pag. 12.
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recorda, en la comedia bilingue de Lluls G. Llorente Ramona, o una perla en

el campo, el pare que vol prevenir la filla contra les intencions del senyoret.

Ponderacio semblant a la que trobem en una de les peces escalantines, be que

ara es tracta , inversament, del matrimoni de l'home de poble amb la dona

de ciutat:

<<Sa casa es la primer casa

de Pego; ademes, to saps

molt be, qu'ell esta seguint

la carrera d'abogat».18

Ens caldra recordar l'indici. Ja en els primers anys de la monarquia restau-

rada hi havia benestants de poble que s'esforcaven a empenyer els fills als

estadis socials superiors, fent-los seguir una carrera.

Escalante, sempre donant voltes al tema dels amors contrariats, i molt

sensible al prestigi que la posicio economica tenia per a la societat del seu

temps, reflect! en Cheroni y Riteta 19 l'antagonisme de la ciutat i el camp,

amb un argument tan innocent corn la resta dels seus. Riteta perde la mare,

de molt petita; fou criada per una dida d'Albuixec i alli ha passat setze anys,

car el seu pare torna a casar-se. El do Pep, en enviduar de nou, ha fet venir

la filla a Valencia; aspira a fer de Riteta una senyoreta. Ella enyora el poble,

enyora la barraca i enyora Jeroni, fill de la dida, del qual esta enamorada.

El do Pep vol toldre-li tots tres enyors, corn sabern de seguida que s'alga

el telo:

aRITETA: Voste els feu
la promesa de que pronte
tornaria.

PEP: Bon paper
faries tota la vida
entre aquells rucs; y ademes
chent pobras..

L'oposicio paternal to un doble motiu: son rucs, o sigui ignorants, no gens

polits; son, per tant, indignes per a una ciutadana. I son, tambe, pobres.

Ls acb ultim el que contradiu Riteta, amb detalls que ens serviran, units a

d'altres que mes avant veurem, per comprendre quina classe de llaurador

es i sera Jeroni:

«RITETA: El do del ama
du un pleit; y si guava el pleit
li hu deixa tot a Cheroni.

18. ESCALANTE, Mentirola y el do Lepa, OC, II, 1875; esc. I , pags. 283.

19. OC, I, 605-638; estr. 22-X-1872.
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PEP: Sempre sera algun paller
pea que s'el menche en dos dies.

RITETA: ^Qu'es algun burro?
PEP: POc mefis.

RITETA: ZPaller? ;no se yo si el hort
y el molt valen dines!
Pos les terres...> 20

Ignorem -no ho diu l'obra- quins son els mitjans de vida de Pep; presu-
mim que es un modest terratinent, que es pensa que pel fet de residir a
Valencia es mes ric que no pas aquells que continuen a Albuixec, i per co
menysprea la possible herencia: un paller, es a dir, no res. Te en cor de casar
Riteta amb el fill d'un pastisser i no perdona cap moment per a recordar-ho
a la filla:

<<PEP: 2Saps a to lo que to falta?
Festechar en eixe chic
pea que olvides la barraca»?'

Oblit indispensable per a fruir una <proporsio magnffica>>, com pensa Pep
que tindra Riteta si esposa Serapi. Una vegada mes, 1'embolic matrimonial
mostra 1'afany d'ascensio social del poble menut. El pare creu, sincerament,
que es millor posicio per a la filla tenir un marit botiguer que no pas un
Ilaurador. En la vespra de la proclamacio d'Alfons XII, els botiguers comen-
cen a pujar l'escala de 1'estima social perque han fet diners, be que encara
no han passat dell primers graons. Causa per la qual el pastisser Miquel no
pot cercar muller al fill en cercles mes alts i s'adreca a Pep, versemblantment
home de la terra perb ja integrat en la capital. Que un botiguer es preferible
a un llaurador com Jeroni, es clar per a Pep. Els llauradors, gent d'espardenya
i rustega , mai no arribaran a trepitjar la rampa que mena a les altures socials.
I be, som en un moment on encara poden competir amb els botiguers perque
no hi ha tanta diferencia economica entre les dues classes. Ben mirades, no
son tan antipodes. Els Ilauradors, comprovant que els botiguers sols son
estimats pel seu peculi, fan valer la propia pecunia i per res hi compta la
possible ignorancia, com justament enraona la dida, advocant pel fill:

<<TONA: Ell, podra ser tot lo burro
que vullguen...

JERONI: Aixo es envecha.
TONA: Pero en los cuens y les terres

qu'el do Nasio li deixa,
les fadrines mes polides
del horta a sarpa la grefia
aniran per ell>>,

20. Esc. I, 612-613.
21. Esc. v, 622.
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i insisteix que Jeroni tindra

<<Chornalers que a son manar
estaran sempren,

i, en consegiiencia, Riteta no ha de vacillar en 1'elecci6:

<y to mientras,
lechoguina del trompon,
siflora d'un casaqueta,
mucha gamba, pocas chullas
y la bolchaca en tinieblas! > 22

235

A mes de posar en relleu que la <proporci6 magnifica> nomes es un miratge,

Tona expressa burlescament el menyspreu de la gent de l'horta, planera i

natural en les seves maneres, per aquella gent de la capital, artificiosa i pe-

dant, que, pertanyent a una classe nova, volia imitar una classe superior sense

tenir ni la bona crianca ni els diners dels burgesos que havien pres per mo-

del. Sempre el ll.aurador ha blasmat el pixavl i ara vindra be d'obrir un pa-

rentesi i esmentar una replica d'una sarsueleta cbmica de Llombart i Cester:

<Yo soc llauro y no m'agra
la chent del motto pelut))..23

Contraposant les dues classes socials, Escalante exemplifica llur rivalitat

i ho fa satiritzant tots dos contrincants. Jeroni es tractat de femater i animal

de sequia i Serapi com sucatinters aspirant a poeta que, per a mes inri, parla

un castella abonyegat (un tret inequivoc, com ja sabem, de la pruIja d'ascen-

si6). Amb aixo, el saineter vol esser equanime en el judici que li mereixen

els dos estaments i reflecteix, indirectament, com s6n d'equivalents. Al final,

sera Jeroni qui es casara amb Riteta, soluci6 que estava ja en el planteja-

ment de la comedia. Amb la particularitat que el do Pep se n'anira al po-

ble. l;s la victoria del camp sobre la ciutat. la victoria del natural sobre

l'artifici, de la veritat sobre la mentida. Pero, molt probablement, no expressa

la realitat sin6 1'afecte escalanti per 1'humil i la tendencia del saineter a bur-

lar-se dels que tenen pressa per pujar.

Dins la constant conflictiva amorosa d'aquesta literatura, Tres roses en

un pomell, comedia en tres actes de Palanca i Roca, aporta matisos d'interes

a la nostra contemplaci6 de la societat rural. Hi trobem un passatge on Ramon

22. Esc. x, 632.
23. CONSTANTI LLOMBART i RICARu CESTER, L'aguela Paula; publicada en la <<Biblio-

teca de La Moma>>, torn I (Valencia, R. Ortega, 1885), esc. iii , pag. 195; probablement

estrenada el decenni anterior.
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vol persuadir la seva neboda perque esposi un Marques, del qual ell es
munyidor electoral, i argumenta rebaixant el patrimoni de Batiste, 1'home
que ella estima:

<<RAMON: Quin porvenir als teus ulls
casante en ell se presenta?

PEPETA: Sert es.
RAMON: Te cuatre tarrosos

y un rinconet de caseta,
qu'el dia que ploga molt
s'aploma y en res se queda>>.

No sabem si exagera i corn que Pepeta no li rectifica, sing que accepta el
corollari:

<<tindras qu'anar per los camps
buscant un all y una seba>>,

podem pensar que no va descaminat. Majorment, quan el context mostra que
Batiste no te, corn el Jeroni d'Escalante, un peculi a oferir; es un llaurador
pobre, que si, a la fi, es casa amb Pepeta, es gravies a un seguit de circums-
tancies i a la sorpresa d'una herencia inesperada. Hi ha un altre matis inte-
ressant, en la mateixa escena, quan 1'oncle exposa a la neboda corn viura
si segueix el seu consell:

<<seras marquesa
y muller d'un diputat,
que si no to gran riquea,
tint yo millons y son teus
si m'obedixes contenta> 24

Que no ens meravellin els millons de Ramon, propietari d'una alqueria
als afores d'una poblacio gran, que be podria esser Valencia. No sabem
si son de pessetes o de quinzets, i Palanca no ens assabenta de corn els ha
fets el personatge. Pero es tracta d'un cacic, co que dona peu a moltes supo-
sicions. No es precisament un cacic del sistema canovi, perque Tres roses en
un pomell s'estrena el 1870, pero la casta es la mateixa.

Amb aquesta obra Palanca es proposa d'escriure una moralitat on la vir-
tut fos premiada i la maldat rebes son castig. Reeixi, i 1'obra es una de les
millons seves. Azorin ho recordava, setanta anys despr6s." Segons pot de-
duir-se del context, Ramon pertany a un sector que voldriem definir com
el de la semi-burgesia pagesa: benestants de l'Horta, forcosament terratinents,
probablement usurers, mes a gust a 1'alqueria que a ciutat, per esser alli on

24. FRANCESC PALANCA i ROCA, Tres roses en un pomell (Valencia, Imp. V. Leon, s. a.),
acte II, esc. i, pags. 29-30.

25. AzORIN, Valencia (Madrid, Bibl. Nueva, 1941), pag. 28.
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poden mes manar , be que desitjant traslladar-se a l'urbs i mudar d 'aparenca,

seguint el corrent d 'ascensio comu a d 'altres classes socials. Una casta dispo-

sada a servir, el 1870, Amadeu, i quatre anys despres Alfons XII i Canovas.

Palanca copsa el seu prototipus a punt de pujar i res no permet de creure

que el pronunciament de Morvedre paralitzes l'ascens; els serveis d'aquests

cacics , avids dels diners bruts de 1 'epoca i habils munyidors electorals, no

podien refusar -los els politics de la Restauracio.

No he sabut trobar allusions als usurers , i, si no m'erro , entre els argu-

ments de les produccions teatrals cap no gira entorn de prestecs i manlleus;

es estrany , perque els millons de Ramon fan pensar-hi. En una altra obra, el

mateix Palanca presenta , de passada , una prestadora que viu en un poble:

< Yo deixe secretament
sobre alhajes alguns duros,
y trac als pobres d'apuros
en un setanta per cent* .26

Elevats interessos , que produien ganancies facils . Un altre sistema d'enri-

quir-se rapidament i deixar d 'esser llaurador , es el detectat per Josep Merelo

en Els sufriments de Toneta . Escrita deu anys abans del cop d'Estat , 1'obra

mostra un altre caire de les vies d 'ascensio de la semi-burgesia pagesa. Rosa

parla del seu cunyat , que resideix a Madrid:

«GoRI: zY com se feu ric Ramon?
RosA : Treballant a lo rabios

en el comers mes honros
que se coneix en el mon.
Be compraba cacahuet,
chufes, bellotes , castanes,
nesples, chinchols , avellanes,
y hasta fesols del pipet.
Canem , taronches y blat,
peres, albercocs , sorolles,
bresquilles , raim , panolles,
cuernos y rabos de gat.
No paraba ni dormia,
sols s'ocupaba en comprar
pera revendre mes car
qu'era la seua mania.
Aixina s'aspavila,
pass al comers del arrbs
pero fense ric atrbs.
de la nit i la vespra»?'

26. F. PALANCA I ROCA, La gata moixa (Valencia, Imp. J. Guix, 1874), esc. Iv, pag. 13.

27. J. MERELO I CASADEMUNT , Els su/rirnents de Toneta , ex. manuscrit Bibl. Nac.

Madrid; esc . ii. L'accio , a Alboraia.
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Cal relacionar aquest comerciant amb els corredors del mercat de Valencia,
enriquits amb els productes refinats que la nova burgesia ciutadana i el pa-
triciat adquirien com a ostentacio de benesser i regal del gust. Tambe, na-
turalment, cal relacionar-lo amb la fam endemica de les classes treballadores,
perque l'allusio a l'arros obliga a recordar guerres i pestes d'aquelles decades,
moments critics on la graminia fou objecte d'especulacio.

Per contrast amb les situacions privilegiades o simplement normals dels
Ilauradors, cal comparar la benananca del comerciant Ramon o del seu germs
Miquel, que resideix a Alboraia, amb un altre Ilaurador del mateix poble,
escollit per Palanca per a protagonitzar Flors de l'horta:

aYa saps lo molt atrasats
que s'encontrem, per mil daps,
pues tenim ya fa tres ans
tots els camps apedregats>>,

refereix Joan a la seva filla. No son les tiniques malaventures. Dos mesos fa
que mori la seva muller. Joan es arrendatari i ha marxat a Valencia a veure
l'amo i demanar-li un nou ajornament. La gestio no ha tingut exit: seran
forallangats

<<Si els atrasos no paguem,
dels dos ans, dins de uit dies>>.

El termini pot semblar-nos exageradament curt, pero es que ja hi enten. la
justfcia:

<<al tribunal
si no pague anire yo!»?s

Hi ha una certa semblanca entre aquest Joan i el Maria de Propietaris y
colonos, tambe menacat d'expulsio. Potser perque abundaven els amos expe-
ditius, Burguet escrivi la seva obra. En un moment d'agreujament del malestar
cronic de 1'Horta -alludit dessris -no era recomanable la intransigencia dels
propietaris. Les malaventures de Joan son gairebe les mateixes que reportava
Maria: pedregades, secada, riuada, perdua del blat i del canem. Estralls de
la natura, perpetua amenaga del llaurador. Burguet resolia el problema de Ma-
ria per la benevolencia de 1'amo, que ajornava els pagaments. Palanca, que

28. F. PALANCA i ROCA, Flors de l'horta. Es tracta d'un odrama de costums valen-
cianes, en dos acres i en vers>>, tambe situat a Alboraia, que, segons sembla, no fou
impres; he llegit el manuscrit al fons de la Biblioteca Nacional de Madrid. Ignoro la
data d'estrena. ALMELA I VrvEs (El autor teatral Francisco Palanca y Roca, Valencia, Suc.
de Vives Mora, 1961, pag. 63) no aconseguf de llegir-lo, per mes que va cercar-lo, car
apareix en les relacions d'obres de l'autor que figuren en edicions posteriors a 1877. El
parlament esmentat, a 1'acte I, esc. i.
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to molta mes afeccio a les situacions dramatiques que no pas Escalante o la

resta dels seus collegues, n'introdueix en Flors de l'horta una que per forca

havia de commoure els espectadors. Amb Joan i Dolors, la seva filla, viu

Salvador, fill adoptiu. El seu sacrifice alliberara de penes Joan:

«DoLORS: Deu saber tot lo que pasa.
ROSA: Si!
DOLORS: Per salvar esta casa!...

JOAN: Pronte!...
DOLORS: S'ha benut soldat!*. 29

S'ha venut soldat ... Una de les mes greus malaventures que podien arribar

a una familia treballadora era que el fill fos reclamat per al servei militar.

A banda les condicions humiliants en que aleshores s'acomplia el servei i

l'alt percentatge de mortalitat en campanya , el fet immediat i greu era que

la mobilitzacio privava la familia dels bravos del fadrf , tan necessaris per a

l'economia familiar . Horn temia les quintes i, per evitar-les, es recorria a la

redempcio en metallic o a la substitucio de l'individu quintat per un volun-

tari que cobrava per subrogar-s'hi3° Es justament allo que ha fet Salvador,

que donara els diners al pare adoptiu perque aquest pugui pagar a l'amo.

Sacrifici que Joan no vol admetre:

«SALVADOR: Sinor pare...
JOAN: Tot u se,

tot, pero no lograras
que yo admitixca un favor
comprat en la tehua Banc!
Tal sacrifici, en la vida
dec consentir.

SALVADOR: (Tot U sap!)

JOAN: Mosatros treballarem
Salvaor tot cuant pugarn
y pagarem lo qu'es deu,

siga pronte, siga tart!
pero andutels, no volem

dines que costen tan cars! »31

29. Ibid., acte II, esc. 5.

30. NuRIA SALES, Servei militar i societat a l'Espanya del segle XIX, «Recerques», I
(Barcelona , Ed. Ariel, 1970), pags. 145-181, analitza exhaustivament el terra , que del 1837

al 1912 no presenta variants apreciables. A mes dels esments que faig al text, cal recor-

dar que Eduard Escalante va escriure iTonico! per a poder, amb el producte de l'estrena,
feta a benefici de 1'autor, alliberar de quintes el seu fill Eduard; horn la represents al
Principal la nit del 12-IV-1877.

31. PALANCA I ROCA, Flors de 1'horta, acte II, esc. 6.
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Flors de l'horta pot datar-se cap al 1862 ' Encara que escrita un decenni
abans de la Restauracio, 1'escena illustra una preocupacio constant a 1'epoca.
Algunes produccions teatrals del periode estricte contenen allusions a les
quintes i si hem triat 1'exemple d'aquesta peca de Palanca es pel fet d'esser
referida a 1'ambit rural. No molt despres, el mateix ens feia veure com Tama
d'una barraca pensava alliberar de quintes el seu criat, i ens proporcionava
una dada ben concreta:

<<TOMASA: Yo pense depositarli
sent vint duros, que la empresa
demana de tot fadri
ans de que la sort se vecha».

En aquest cas, la redempcio es en metallic, i per una xifra que haurem de
posar al costat de les que ja hem anat esmentant, o de les que mes avail
reportarem, per tant com indica un cert grau de benestanca llauradora, gens
desdenyable, perque Tomasa

<<en or y plata
to tots els diners» 33

Encara Palanca, una vintena d'anys despres d'haver escrit Flors de l'horta,
tornava a insistir en el tema, ara situant-lo en un ambient urba:

«MATIES: ^Y les quintes?
VICENT: Ya'1 tinc lliure

per mil sincsentes pesetes».3

Xifres evidentment altes i que suposaven o els estalvis de tota una vida de
treball, o 1'alienament de 1'individu, perque no podien esser a 1'abast de les
modestes economies camperoles. (I torno a estranyar-me de no trobar --en
la literatura que examino -la figura del prestador; fora rar que no aprofi-
tessin aquestes circumstancies.)

32. Dedueixo la data perque a 1'obra Dolors diu haver tingut el seu fill vint-i-dos
anys enrera; es 1'edat de Salvador, 1'edat d'entrar en quintes, i resulta que Joan ma-
nifesta haver-lo trobat dintre d'un tabac a la porta de casa seva l'any 1840; l'accid,
doncs, s'esdevindria 1'any 1862. La major part dels manuscrits de la Bibl. Nac. de Ma-
drid son sense data, i en els que en porten aquesta es compresa entre el 1855 i el 1.869.
Potser Palanca no l'estrena fins molt mes tard, i probablement esmenada, car ja hem
dit que no apareix en les relations d'obres de l'autor d'abans del 1877.

33. F. PALANCA i ROCA, Un casament en Picana. Impresa el 1859, no n'he trobat sing
el manuscrit a la Biblioteca Nacional de Madrid, i precisament datat el 26-X-1859. L'es-
ment correspon a Test. 3.

34. F. PALANCA i RocA, El capital i el treball, estr. 16-111-1885. En <Biblioteca de
La Moma», I (Valencia, Imp. R. Ortega, 1855), pag. 33.
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Que el camperol no pot comptar mes que amb ell mateix , es obvi, i per

co sovintegen exaltacions de tota mena:

<<salut que tingam
y brasos pa fer faena,
qu'aixina , no pases Pena,
mol(t) pocs sen mbren de fam»,3s

diu un personatge de Balader que, a mes de Ilaurador , es manescal ; altres

vegades , les lloances encobreixen una filosofia resignada i fatalista:

«no es llauraor
y fort y treballaor?
, Pos que mes pot desichar?».-"

Resignacio i fatalisme informaven la tendencia sublimadora de 1'horta i

del llaurador , tot i que no podien impedir que sures la realitat mes punyent.

Teodor Llorente versifica un dialeg entre 1'amo i 1 'arrendatari , en l'avinen-

tesa d'acudir aquest a pagar la renda . Es un tema que el poeta coneixia de

molt prop, i la pintura abunda en details. Llorente dicta la composicio quan

ja estava malalt , poc abans de morir . Corn d 'altres versos seus de la darrera

etapa , aquests estan transits de melangia . Batiste , el llaurador , enyora el

temps passat i els costurns perduts . La Conversa de Nadal entre ell i 1'amo

es mes aviat un monoleg del camperol , que alca acta de les transformacions

de 1'horta. Per la poesia ressona un eco de La barraca ; hi ha un semblant

bucolisme.
Encara que entre Propietaris y colonos i el testimoniatge llorentf s'havien

escolat uns tres decennis , 1'actitud paternalista del propietari i la submissio

de 1'arrendat son identiques . Maria acudia davant don Pascual demanant un

ajornament , fonamentat en les malaventures sofertes . Batiste ve a complir

el seu compromfs, malgrat les dificultats hagudes:

<<Senyor, aci li Porte les dotze coques fines;
tambe corn es la regla , li duc les dos gallines,
i com he fet jo sempre, passant treballs i apuros,
la paga ben completa ; ahi to vint -i-dos duros».

Com que no sabem 1 'extensi6 de terra arrendada , la xifra no ens diu res,

pero comparada amb la quantitat necessaria per a la redempcio d'un soldat,

es prou eloquent.

35. JOAQUIM BALADER , Al s4 i a! plk ( Valencia, Imp. La Opinion, 1862 ), acte I, esc. 3.

36. J. MERELO I CASADEMUNT , iTot ho apanen els dines!, ms. Bibl . Nac. de Madrid,

esc. 1.
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Llorente no exposa el cas d'un llaurador ric, i amb aixo s'aparta del cor-
rent mitificador de la riquesa de l'horta que ell mateix contribui a formar.
Retrata el treballador pacient, sofert, un xic fatalista; el personatge corres-
pon a 1'arquetip de La barraca. La parella de gallines que aporta com a
rendal, ja ens diuen prou la modestia de la partida que treballa. I que ja
treballava el seu pare i, molt probablement, el seu avi:

<Fa seixanta anys, seixanta!, que a esta casa vinguf;
mos pares me portaren; era jo un garroff,
ningun any he fet falta>>.

Tan estreta vinculacio a la terra, llaurada per successives generacions d'una
mateixa familia, acaba produint un sentiment de possessio. El que tenia
Quico, el fill de Maria. Ensems, genera una sensacio de superioritat. Batiste
no conreara moltes fanecades, pero sent la diferencia que hi ha entre ell i
altres que en conreen menys: el qui

«du en arriendo quatre jornals de terra*,

o aquell que resideix

<<ben proper de ma casa, y en lo mateix carrer,
un esclafaterrossos, un pobre femater>>.

La tesi sustentada per Llorente es la que mantenia Burguet, ben abans
que ell, i no ens n'hem de sorprendre. El terratinent poeta coincideix amb
el llaurador lletrat a concebre el mon rural sotmes a un ordre immutable.
Els costums de 1'horta hauran canviat molt, en els seixanta anys que recorda
Batiste; son coses accesories. Una cosa no ha canviat: la seva fidelitat a
1'amo, nascuda de la vinculacio de la familia treballadora a la familia pos-
seidora, i aixi mateix de la subordinacio del llaurador al propietari. Potser
encara hauran de canviar altres costums; doncs be, per mes que el mon
canvil, hi ha quelcom que mai no ha de canviar:

«El llaurador, i quant erra
si el pensament aparta dels amos de la terra!»,37

sentencia el mateix Batiste. Mes ben dit: es Llorente el qui sentencia, desca-
radament. Quan dicta la Conversa de Nadal, el poeta devia tenir encara fresca
la impressio de la vaga de llauradors del 1901, repeticio -en menor escala
i amb altres condicionaments- de la de l'hivern de 1878, quan els arren-
dataris es negaren a pagar les rendes. No tinc cap dubte que els dos esdeve-

37. T. LLORENTE, Poesies valencianes ..., pags . 329-332.
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niments foren llargament recordats pels terratinents valencians. El 1918,
encara es representava Propietaris y colonos,38 prova que no havia perdut
vigencia; es francament probable -no puc certificar-ho, car no en tinc dades
exactes- que tambe s'hagues representat pels volts del 1878. En tot cas, la
supervivencia de l'obra de Burguet palesa com la inquietud dels propietaris
perdurara despres dels avalots del 1901. I ressonava en els versos de Llo-
rente, on tambe trobem un testimoniatge dels moviments politics que con-
temporaniament agitaven 1'Horta.

De motius per al malcontentament, no en mancaven, al camp. Ara es
avinent de copiar allo que escrivia Marti Gadea gairebe els mateixos dies
que Llorente dictava la Conversa:

«En esta Vall...

els cristians may altar vela
han pogut ni podran, no,
per mes qu'es cullga bon vi,
blat y oli del millor,
perqu'el terreno es molt curt
y no abastix pera tots.
sobre tindrelo olvidat
el govern de la nacio,
que sols sen recorda d'ell
pera les contributions,
sent pijor que la llagosta
quan cau sobre esta regi6».39

Marti Gadea escrivia aquests versos cap al 1904, tot referint-se a la Vall
de Seta, comarca que coneixia forca be: hi havia nascut.

Si a l'Alcoia les terres eren de rendiment curt, tampoc les de la Safor no

produien massa, si ens val la lamentacid de Blai, un personage de Salelles,
proferida quaranta anys enrera:

aA causa qu'en estos ans
les terres deixen pocs guaiis,
yo m'encontrava patint.
Pera acarrear mes mals,
est'home molt m'apretaba
perque yo no li pagaba
I'arrendament dels bancals»4°

38. Com atesta 1'edici6 de la Impremta Valencianista, del carrer de Minyana 7 i 9
de Valencia, 1918; la representaci6 es del 8 de desembre.

39. [JOAQUIM MARTI GADEA], Burrimaquia Alicantina (Valencia, Imp. A. L6pez i C..°,
1904), pag. 7.

40. GAIETA SALELLES CARDONA, Un casament en Potries 6 iCasarse per interes!, peca
en un acte i en vers, datada el 1864. Segueixo el ms. de la Bibl. Nac. de Madrid, esc. 9.
Segons les meves notfcies, no fou impresa.
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retreu Blai -protagonista d'una altra comedia de Salelles-, al seu gendre,
llaurador pobre que havia aparentat riquesa per tal de poder-se casar amb
Rosa Maria, creient-la rica (i no ho es).

No manquen allusions a la presencia dels animals en les fester populars,
el Corpus o les corregudes de joies; aquestes son descrites per Merelo viva-
ment i amb min6cia.48 Son aspectes folklorics en els quals no hem de parar
1'atenci6. Mes ens interessa posar de manifest com, inclus en sainets urbans,
apareixen metafores equines:

<<(Eres un rosi friso,
pero yo to domare)»,

diu, en un apart, Concepcio, protagonista d'un joguet postum d'Escalante,
referint-se al pretendent timid que afecta no voler casar-se.49 Com que Ba-
lader ja havia posat una expressio semblant en un fuster de Valencia 50 i corn
que sabern la data que ho escrivia (1885), podern inferir en quin moment
1'abundancia de rossins de Frisia a l'Horta feia accessible al public la me-
tafora.

Rs molt mes frequent, tanmateix, que les referencies als animals siguin
introduldes d'una manera mes natural i directa. Vicent Zapater ho fa dues
vegades quan vol transcriure l'existencia dels llauradors de Carpesa; una,
quan l'enamorat Joanet es plany pensant-se que Marieta n'estima un altre:

<<Yo que al treball acudint
la tenia en la memoria,
ya posant l'aca en la noria,
ya sembrant, o ya cullint»;51

i una altra , quan l 'amo mana al criat:

<<Arregla pronte les garbes
dona'ls pienso als animals
y prepara pronte el carro
a la porta del corral».52

48. En les dues versions del mateix tema, titulades Jot ho apanen els dines! i
Els sufriments de Toneta.

49. ESCALANTE, Bolot de oros y ma, OC, III, esc. i, pag. 367. Manca de data.
50. BALADER, Hdstes vindran, acte I, esc. 3, pag. 106:

«LLACER: ,Pos aniria yo al sel
de no tindre eixe costat?
No mes en botes i espueles.

LUSBEL: Com Sen Marti. , Y el caball?
LLACER: Fris6 el tine en ella, pero

no em pense qu'em mi vindra.

51. ZAPATER, Marianeta de Carpesa, esc. 5, acte I.

52. Ibid., esc. 1, acte H.
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Un autor anbnim (probablement mes proxim al periode estricte objecte

del nostre estudi), ens assabenta de la cotitzacio dels ases:

< saps que li ha comprat el ruc
a la viuda del Pintat
per vintisinc duros curts?, ,53

i, com sempre que surten xifres , cal arrenglerar -les amb tantes d'altres que

hem anat apuntant.
L'animal es tan inseparable de la vida camperola, que els autors se ser-

veixen d'ell adhuc per al joc escenic. Heus aci com justifica Merelo la sortida

d'escena d'un personatge:

<<Vaig a donarli al meu burro
d'herba una bona pallaN 54

Artifici semblant a 1'utilitzat per Roig i Civera en un mutis d'En la nit de

Sen Chuan:
<<Ara en cuant toquen les dotse...
li pose el pienso al bedell;
si cuant entre esteu encara
es que vos tire al carrer» 55

L'animal forma part del patrimoni llaurador, i en els repertoris dotals,

que ens aporten un magnific testimoniatge de les eines i els estris mes cor-

rents, no pot deixar de figurar-hi:

«una burra, dos corbelles,
descucaora , falso,
aixa , lligona y lligo;
forcat complet en dos relies»;-6

es allo que hi afegia Ramona a les <<dues centes Mures en giiens * i les set

fanecades amb que dotava el fill.

A proposit de 1'einam , caldra esmentar ara la relaci6 que fa Quico, per-

sonatge de Propietaris y colonos. Havent-li proposat don Pasqual que entri al

seu servei com a tartaner , explica que << el dia que barate els saraguells per

uns pantalons de liana», o sigui quan mudi el vestit d 'acord amb la nova

ocupacio , fara mes:

53. El pare Alcalde , esc. 8.
54. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. I.

55. ANTONI ROIG I CIVERA, En la nit de Sen Chuan (Valencia, Imp. R. Ortega, 1884),

esc. 10, pig. 21.

56. ROIG I CIVERA, Un chuche munisipal , esc. 3.
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<di pegue foc a 1'agrama,
al lligonet, a l'aixa,
ganchos, corvella, chouet,
forca, granera, cabas,
masa, lligona, sario,
antauladora y forcat>> 57

El recurs topic als animals (al marge dels insults) o a les metonimies
camperoles, tan usuals en els sainets urbans corn en els rurals, evidencia que
els autors i els espectadors ciutadans, per raons de velnatge i de dependen-
cia de la ciutat i el camp, s'hi sentien indirectament i subconscientment inte-
grate amb el hinterland agrari. Aixo explica tambe que les produccions em-
marcades en un ambient rural i amb personatges rurals poguessin esser
representades a ciutat davant un auditori urba (en el qual, naturalment,
s'encabirien llauradors).

l;s del tot natural, doncs, que els autors no es restrenyin d'esplaiar-se en
situacions tipiques, la qual cosa ens permet de coneixer alguns dels proble-
mes mes corrents. Com quan, en El pare Alcalde, Colau ve a queixar-se a
1'autoritat:

<<Es el cas que compri un camp
huit dies fara el dilluns,
qu'era de Sento Corfull
y esta apegat al del Rull,
que tindra tres fanecaes
y micha, tocant per curt.
Hui 1'ha embiat a llaurar
y a poc rato m'ha vengut
el meu Chimo en la notisia
que no pot entrar ningu
perque esta nadant en aigiia.
Deseguida yo en un punt
agarre el sombrero y vach...
Chec, esta en un pam de suc!...
Y es que'm el han sorregat
per la sequiola del mur,
qu'han fet masa alt el regolf
y l'aigiia el marche ha romput».sa

^Quants dels espectadors de brusa i espardenya que sentien aquest parla-
ment al teatre no haurien patit uns accidents semblants? ^Quants no s'iden-
tificaven amb Colau? Fent que els seus personatges enraonessin d'aquesta
manera, 1'autor del sainet cercava d'acreixer llur versemblanca. Per fer mes
versemblant 1'acci6 d'El pare Alcalde, que s'esdeve en <<un carrer de barra-
ques i alqueries>>, ja en la primera escena l'Alcalde manava al seu secretari:

57. BURGUET, Propietats y colonos, esc. ultima, pag. 27.
58. El pare Alcalde, esc. 8.
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«Esplicali al pregoner
lo que to que publicar,
y que tinga molt cuidao
de no equivocarse may:
perqu'en tocant a les aigues
es deu anar molt al cas
y encara aixina a vegaes
mos dona que fer de llarg» "

Quartetes que venen a subratllar corn el reg es la primera preocupaci6 dels

llauradors, causa d'inquietuds i de conflictes.

En Propietaris y colonos, Burguet destacava corn la principal preocupaci6

de Maria, el llogater que no podia pagar la renda , era el reg . Dependent dels

capricis d'una meteorologia voluble, que tantost li havia fet perdre les co-

llites per la secada corn per la inundaci6, Maria volia alliberar-se d'aquesta

dependencia construint una senia i maldava perque el propietari li dons

els mitjans de fer-la. En aixo centrava la seva ambici6:

«D. PASQUAL: y td,
Mariano , que vols?

MARIAN: Regar.
La terra d'horta Sens aigua
es mes roin qu'el seta»,

i reblava la demanda argumentant:

<<Els que tenen senia,
crien a pur de treball
alguna cosa ; nosatros
no tenim res que menchar»6°

Dramatica conclusi6. La realitat d'una terra assedegada venia a l'encontre

del mite de 1'Horta rica, no ho oblidem, justament a 1'hora de la Restaura-

ci6. 1~ s clar que qui no sentia la mancanca d'aigua estava lliure d'angunies

i podia mirar-se la feina menys apressadament que aquell que la tenia comp-

tada. En una de les obretes de Merelo, un criat tracta d'eludir una comesa

per aqueixa rah:

#ROSA: Mira, podies
regar ya les cherevies...

GoRI: Hui encara?
RosA: &os qu'es pecat?
GoRI: Aigua no tenim de sbbra,

y dema... »,61

59. Ibid., esc. 1.
60. BURGUET , Propietaris y colonos, esc . ultima, pag. 28.

61. MERELO , iTo ho apanen els dines !, esc. 1.
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(<<dema podem fer-ho>>, vol dir ). Pero quan l'aigua era una obsessi6 , si man-
cava podia empenyer a determinacions com la de l'alludit Maria , que rema-
tava son parlament dient:

<<MARIAN: y en ca que tinc pbca terra,
he pensat ferme animal
y tirar el chic al fem.
Que's llastima ! depren tant!»

El propietari, convencut, accedia:

<<D. PASQUAL: No tragues d'escola al chic;
pasa com pugues enguafi,
que pera 1'estiu que ve,
feta la senia tindr6s»62

Corollari paternalista.
Tirar el xiquet al fem volia dir posar-lo de femater . L'ofici, potser el

mes baix dels que podia acomplir un llaurador , encara que eren molts els
qui 1'acomplien, era sinonim d'indignitat i pobresa , i ja hem dit que es un
dels pitjors insults utilitzat pels lletraferits de 1'epoca. Un personatge de
Joaquim Badia quan era rebutjat per la sogra , s'autoinsultava:

<Culpa es teua femater!...
que no fas un espols6» 63

I horn veu , de la ma de Merelo, com a la casa d'un llaurador ric la tasca de
femar s'encomanava a un xiquet:

«VICENTETA : Ahf fora esta Quiquet.
MIQuEL: ,Qu6 demana?
VICENTETA: Traure el fem» 64

I sabem , per Francesc Arnal Brusola , algunes particularitats de l'ofici de
femater a la ciutat de Valencia en el decenni anterior al cop d 'Estat. Quico
parla amb un pixavf que ha vingut al poble:

<<Qulco: Pos yo soc el femater...
JACINTO: (Me ha conocido)
Qutco: Que un dia

ally a la Correcheria
plegaba el fern del carrer,
cuant voste vingue, ique feta!,

62. BURGUET , Propietaris y colonos, esc . ultima, pag. 28.
63. J. BADIA I ADELL, La mating de Sen Roch, esc. 4.
64. MERELO, Els su/riments de Toneta, esc. 7.
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molt mes unflat que un titot,
dienme que fea un clot,
a traurem una peseta.

JACINTO: Yo cumpli con mi deber
haciendole a V. pagar
esa multa...

QUICO: zVol callar,
cara de mico estrancher?

Lo mateix qu'en lo mercit!
Conque estant adoquinat
podia agranant fer clots» 65

El pixavi, obviament, devia esser un immigrat funcionari municipal, avid de

guanyar la comissio de la multa -sembla que alta: una pesseta no era un

que-, per mes que fos aplicant-la injustament. El femater era una victima
propiciatoria. Probablement per aixo Teodor Llorente 1'idealitza, en Arras en

fesols i naps:
<<Per l'horta, tocant mig-dia,
plens d'infantil alegria,
dijosos i satisfets,
tornaven a l'alqueria
dos pobres fematerets» 16

El retrat es afectuos. La composicio Ilorentina -especie d'acudit versificat-

assoli considerable exit, potser perque remogue la consciencia dels benestants

i desvetlla un corrent de contricio i simpatia, fent-los mirar els fematerets

des d'un altre caire. Amb tot, comparada per exemple amb el retrat que

havia escrit Burguet en Tipos d'auca, afectuos tambe, pero no idealitzat, o

posada al costat d'altres documents sobre el gremi, la poesia ens fa 1'efecte

d'un retrat al pastell. Diu prou a favor del poeta, tot i que no exonera la

xicalla llauradora de la seva trista condicio. Contemporania dels versos de

Llorente es la descripcio que ara llegirem i que podem qualificar d'aiguafort,

perque ens sembla mes ajustada a la realitat:

65. FRANCESC DE P. ARNAL BRUSSOLA, No entrara en llista!, esc. 23. Segueixo 1'exem-

plar manuscrit de la Biblioteca Nacional de Madrid.

66. LLORENTE, Poesies valencianes..., pig. 151. Encara mes sobre els fematers: AzoRfN

(loc. cit., 191-193) divaga sobre el tipus i recorda que Asenjo Barbieri anomenava fes-

tivament Llorente <<el femater»; alludeix tambe a un llibre del marques de la Torre de

Carnis, del qual no d6na el tftol, pero nosaltres podem indicar la fitxa completa: Dis-

curso sobre to ritil y atin necesario que se cree ser a los Campos de la huerta de esta

ciudad el estiercol y polvo que se saca de sus calles, y perjudicial a la salud ptiblica

que permanezcan en ellas. Lo publica la Real Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais

de Valencia (Valencia, B. Monfort, 1788). 0 sigui: cent anys abans ja hi havia qui

reconeixia publicament la funcio titil dels fernaters; es clar que de res no servia, perque

la imatge que hom tenia del llaurador era una altra . A la divagacio d'AzoxfN hi ha

alguns records de 1'aspecte dels fematers que conegue en la seva primera estada a Va-

lencia, forca suggestius.
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<<Aixf com en el Cabanyal, en quant els chits poden tin-
dre's drets i nugar-se'ls camals, <<els tiren a la mar>>, en 1'orta
<<els tiren al fem>>.

Ni mes ni manco que ag6 ultim, es dir, posar-los a feme-
jar, feren sos pares en Llucianet i en Vicantet, dos pillets
que, cabac al coll, la baralla en el si i la fona baix la faixa,
corrien per camins i sendes replegant fem, juant al cane,
i a les chapes, i al canonet, a 1'ombra d'un paller o d'un olm,
deixant passar les ores sinse sentir-les, fins que, per <<si to
m'has fet una trampa>> o <jo jue mes lleal>>, deixaven els
cabacos i s'agarraven a renyir com dos llops, unflant-se a
punyaes, omplint-se d'arraps i deixant-se 1'6 a 1'atre convertit
en un Sent Llacer>>,67

escriu Bernat Morales San Martin en una novelleta publicada 1'any segiient
d'apareixer la segona edici6 del Nou llibret de versos. Morales, apotecari en
el Poble Nou de la Mar, es proposa d'introduir el naturalisme realista en la
prosa valenciana i continua escrivint -tambe en castella- narracions i tea-
tre inspirats en la vida popular, sense aconseguir espolsar-se la influencia d'un
Blasco 68

No sempre les descriptions que podern espigolar en els texts que exami-
nes son tan punyents. Tampoc no sempre discorrien amb sentit poetic o
figuratiu. El mes frequent es que siguin purament directes, corn aquest dialeg
que escrivf Merelo:

<<MIQUEL:

RosA:

A yore si asf sabem
to qu'en el horta s'ha fet.
Entrecavaren el blat;
les fabes estan regaes,
sebes y this tresplantaes...

67. BERNAT MORALES SAN MARTIN, Cadireta d'or, al volum Idilis llevantins. Noveletes
de l'orta valenciana (Barcelona, Bibl. Popular de I'Avenc, 1910), pag. 11. Aquesta novelleta
fou de les de mes exit de l'autor; hi ha una reedici6 al num. 1 de la collecci6 <Lletres
valencianes>> (Valencia, Imp. Rumbau, 1933).

68. En castella 1'obra de mes empenta de Morales San Martin es la novella La Rulla,
(Valencia, Llib. A. Aguilar, Imp. Domenech i Taronger, 1905). InfluIda per Blasco
Ibanez te, tanmateix, moltes observations directes. Conte un post-scriptum justificant
el canvi de llengua: <<Aquellos que balbucearon sus primeras palabras en un dialecto;
que oyeron mecer su tuna al ritmo de canciones cantadas en lengua regional; que en sus
juegos de niiio, en sus amores de adolescente y en el trato diario con las gentes, en
la edad madura, hablaron y dijeron lo que sintieron, en habla distinta a la castella-
na... no pueden nunca hablar y escribir con perfecci6n, ni tal vez medianamente, en
esta lengua. Sus obras, pensadas en el dialecto nativo son fatal y necesariamente...
<<traducciones>> hechas mentalmente por el propio autor, conforme va escribiendolas o
<<intentando>> escribir, en castellano>>. I, mes avant: <<No escribi esta narraci6n en la
dulce lengua valenciana, por el temor de que no la lea nadie de fuera de la terreta [...]
para que, sea como fuere, sepan, los que no la conocen, c6mo piensan, aman y obran
en la tierra levantina>>.
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MIQUEL: ZY els cardets?
GoRI: No s'han regat

perqu'estaven en saho» 69

la informacio que rep 1'amo d'allb que s'ha treballat durant la seva ab-

sencia.
Una altra remarca a fer es com, per a indicar on va neixer 1'amor entre

els dos protagonistes, l'autor -encara Merelo- cerca un marc immediat i

quotidia i els situa acomplint una qualsevol tasca llauradora:

<<Tu collies prop d'un blat
si mal no recorde, bledes> ,70

en un intent d'idealitzar un paisatge utilitari i sublimar una situacio vulgar,

si be forca repetida, car es molt corrent que els dos sexes acompleixin feines

semblants i treballin units:

«Tomaseta anave darrere del forcat de Sentet, que llaurave
<<corn 1'estudiant que buscave les brosses>>, segons li digue,
molt enujat, son pare. I corn havie de llaurar, si no sabie
lo que fee, pensant en declarar-li 1 seu voler a Tomaseta i
suant la gota perque no trobave, per m6s que barruntave,
paraules que I manifestaren! »,71

escriu el castellonenc Salvador Guinot, un dels pocs narradors d'aquest pe-

riode, i al qual tornarem a referir-nos mes avall. D'altra banda, si l'amor

naixia emmarcat per l'activitat camperola, aquesta esdevenia sovint una pro-

longacio de la vida domestica. Un altre narrador, l'alacanti Rafael Altamira,

ens fara veure de seguida tots dos aspectes. Abans, pert, caldra esmentar

un passatge de Marianeta de Carpesa, perque ens fixem com, en data tan

primerenca corn 1855 ja Vicent Zapater escrivia, en boca de la protagonista

i referint allo que projecta per a quan sigui esposada:

<Si to tembas paca lorta
yo me posar6 a la porta
hasta quet perda de vista
y si et porte larmorsar
a la faena algun dia
quina sera la alegria
cuant me veches arribar.

69. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 7.

70. Ibid., esc. 2.

71. SALVADOR GUINOT, Escenes castelloneses . Contarelles de Castell6 de la Plana

(Barcelona, Bibl. Popular de L'Avenc, 1905), pAg. 15. Aquest llibre 6s una reedici6 de

Capolls mustigats , perque l'autor nom6s n'havia fet 25 exemplars en 1'edici6 de 1900.
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Alli corn ofan alguns
sobre una garba de palla
estendre yo la teballa
y almorsarem els dos chuns» 72

El culte de les virtuts familiars, la idealitzacio de la labor llauradora i, per
consegiiencia, el panegfric del bon poble, no son caracters exclusius de la
literatura de la Restauracio i de la Regencia, be que sigui en aquest periode
quan s'exalten al punt mes culminant.

El catedratic d'historia del Dret i critic literari Rafael Altamira, entusiasta
de la seva terra nadiua (<<per a que les paraules diguen algo al nostre sen-
timent, <hi ha que dir-li a la patria, terreta... i a Vilafranquesa, El Palam66),
es autor d'algunes narracions localitzades en les comarques alacantines, que
veieren la hum el 1895.73 Altamira, en el proleg que hi posa, afirmava: <4a
rasant civilisadora i uniformista de la civilisacio actual, dirigida torpement,
es el major enemic dels caracters locals>>. Volent salvar <<els sagrats records
de l'ahir>>, pero <<sense pendre la vida pel canto pintoresc>>, car no es proposava
de practicar un passatisme platonic, evoca en el seu llibre, amorosament,
figures i paisatges, costums i formes de vida de les nostres contrades meri-
dionals. Coneixedor de les escoles literaries llavors en yoga aplica els prin-
cipis mes incontestables del naturalisme realista a les seves descripcions, molt
reeixides, no sense un repunt cientific.

<<Be podem sentir>>, deia, <<que vagen caiguent cada dia els costums, les
festes, els cants i fins les faules que imprimien caracter a un poble (perque
en elles posen les colectivitats tota la seua anima, donant-los aixi una repre-
sentacio psicologica que es el Has mes segur de patriotisme) i de la mateixa
manera que s'obliden o es desconeixen els aspectes plastics de la naturalesa
i de les costums, tan rics de caracter local».74

72. ZAPATER, Marianeta de Carpesa, acte II, esc. 9.
73. La produccio literaria de RAFAEL ALTAMIRA, relacionada amb la seva terra, com-

pren: Cuentos de Levante (Madrid, 1895), Cuadros levantinos (Valencia, 1900), Novelitas
y cuentos (Barcelona, s.a.), una reunio de les narrations anteriors amb el titol Cuentos
de mi tierra (Madrid, 1925), i la novella Reposo (Barcelona, 1903). Haig de confesar
que, malgrat els meus esforcos, no m'ha estat possible de trobar cap d'aquests llibres
i haig de limitar-me a seguir la traduccio que de dues narracions i el proleg del primer
d'ells aparegue al num. 2 de #Nostra Novella>> (Valencia, 24-V-1930). Hi ha una tra-
traduccio, potser d'Almela i Vives, que ve a esser corn una restitucio a la llengua original.
En Altamira, corn en Morales San Martin, es dona el conegut fenomen de 1'involun-
tari talc idiomatic. Respecte de l'orientacio literaria d'Altamira i el seu gust pel na-
turalisme, ultra 1'evidencia que correspon al gust de la seva epoca, no sera intitil de
recordar que Altamira i Blasco Ibanez foren condeixebles a la Facultat de Dret de Va-
lencia, corn el darter evocava davant ENRIQUE GONZALEZ FILLOL (Domadores del Exito,
Madrid, Soc. Editorial de Espana, s.a., pag. 130; es la tercera edici6 d'un llibre d'en-
trevistes escrit el 1915). Vid. per a Altamira, el treball de FRANCESC ALMELA I VIVES,
Don Rafael Altamira, escritor valenciano (Valencia, Semana Grafica, 1967).

74. RAFAEL ALTAMIRA, La terreta, <Nostra Novella, V (1930), pag. 7.
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Llegint ara les sever planes, trobem una literatura ben distinta a la pro-

duida pels nostres autors teatrals d'aquell moment, encara que hi sentim un

cert desig d'enaltir la vida camperola, deler nascut, probablement, del seu

entusiasme. Ben interessants son, en els seus relats, algunes puntuals obser-

vacions, com la de la jornada del treballador:

«els fadrins es passaven de sol a sol en el camp, i solament

a poqueta nit, quan tornaven...»,75

i les contingudes en la minuciosa descripcio del dia de batre, que copiem

extensament:

<<Cuan arribaren a la era , que estava Hunt, el sol lluia ya
en les crestes de la serra veina, donant-los un to debilment
morat. Cadascu, sense pedre temps es dedica a la seua faena.
Es reunia all tota la famflia, des de Pere Joan i la seua
dona als mes chicotets. El dia de batre es extraordinari per
als llauradors: esmorsen i dinen en la era, trasladant la seua
casa baix d'una garrofera o d'una olivera; i mentres els homens
treballen, les dones arreglen la cuina , parlen o cusen, cuan
no achuden tambe a la faena.

...Pere Joan i els seus germans comensaven a estendre
les garbes en terra.

Poc a poc, el cfrcul de la era es cubria amb les garbes
dorades, en alfombra espessa i cruixent, ben agranades i apre-
tades les votes, i una volta agotada la carrega, es desdijunaren
els germans amb una copa d'aiguardent.

Aparellaren despres la mula, tapant-li els ulls amb les

ulleres d'espart i un mocador per damunt, i li lligaren la

post de fusta rodejada de brillants lamines d'acer. Pere Joan

va empunyar els ramals i 1'asot, es va situar en el centre

de la circunferencia i arrea. L'animal, pereos en el primer

moment, aviva enseguida el pas i roda al trot llarg, arrastrant

la post, que saltava i colpejava fortament les garbes. Mentres-

tant, Pere Joan, ben estacat el sombrero de palma i restallant

l'asot , entonava una d'eixes cansons caracterfstiques dels llau-

radors, en que les notes finals, llargament sostingudes, produi-

xen un sopor doll, ple d'inexplicable delfcia. Per de pronte,

Francisco i els seus germans menors no tenien res que fer.

Sobre la era, els cuatre germans, posats en fila un darre-
re l'atre, acabaven de tombar les garbes amb grans tridents
de fusta, per a que la post alcansara a totes i separara be

el gra de la palla; les dones estenfen una manta baix la
garrofera en floc del mantel i cridaven desgargamellant-se
mentres els chiquets, botant damunt les garbes, pretenien
imitar la tasca dels seus tios.

75. Ibid., pag. 17.
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A micha vesprada va bufar el vent de llevant i ajuda
molt a la faena, emportant-se facilment la palla i la pols,
mentres el gra, grassonet i foscament dorat, permaneixia en
terra i cruixia baix els peus. Per acabar, es va cernir, es
va medir i s'ompliren els sacs. Al carregar 1'Iiltim es ponia
el sol...

Ple el carro dels sacs en que anava el blat, no deixava
hoc mes que per al conductor. Els atres emprengueren a peu
la tornada...>>76

Altamira, reproduint fidelment el quadre d'una jornada camperola, plena
de vivacitat i dinamisme, aspira a crear en el lector una sensaci6 parallela
a la que sent la seva protagonista, Maria Pepa. Es aquesta una filla del
poble que, despres d'haver viscut molts anys a Madrid ocupada en el servei
domestic, hi torna per passar les festes i a poc a poc retroba sensations obli-
dades, reviu records i es reintegra a tot allo que fou abans la seva vida i
que ja tenia oblidat. Altamira traga el contrapunt entre el refinament urba
al qual esta avesada Maria Pepa i els costurns rustics, mostrant corn es des-
vetllen en la noia, subconscientment, les arrels del seu origen, que al capdavall
tiraran d'ella amb mes forca que no pas els lligams superficials que la unei-
xen a la gran capital. El dia de batre es el climax d'aquest proces. La frase
definitiva que remata el capitol (<la terreta havia vensut a la ciutat>>) delata
quina moralitat es proposava 1'escriptor. Cantar les virtuts del camp i de la
vida tradicional corn font espiritual inesgotable. Altamira ho havia confessat,
ja al proleg: <do mes important per a cadasc6 es amar a la seua terra, perque
de 1'amor vivament sentit naixen les energies poderoses del treball que du
la regeneraci6> .

Al costat de la detallada relaci6 que acabern de llegir, un apunt corn el
que ara transcrivim:

<< ...1'ultim dia de la batuda, quan el sol s'amagave fent
carassotes darrera de les crestes de les montanyes veins, i
uns agranaven 1'era i omplien els darrers sacs de blat, i al-
tres ajudaven a Sentet a carregar 1'empall pera dur-lo a la
pallera que, al carasol de 1'alqueria, estave fent son pare... '17

resulta empallidit; i aquest altre:

<<Aquell any no feren era en 1'alqueria del sinyo Joan de
Cecilia, i el blat que sembra en els alters de Fadrell el ba-
teren en 1'era que en el trot de dalt tenie 1 seu amic i vel
Vicent el Guimerano»,'s

76. Ibid., pags. 27-34.

77. GUINOT, loc. Cit., pag. 11.

78. Ibid., pag. 9.
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no hi afegeix al quadre que haviem contemplat mes que algun matis no gens

rellevant. No hauria valgut la Pena d'aportar aquestes citations per la Bola

rao d'esser escrites gairebe els mateixos dies que el llarg fragment d'Alta-

mira. La causa d'aportar-les es -ja ho haura compres Patent lector en vista

de certes particularitats fonetiques: amagave per amagava, etc.- que aci

1'accio s'esdev^ en una contrada castellonenca. Comparant els dos exemples

no sots confirmem que la semblan^a dels treballs camperols en les terres del

nord i del sud del Pais Valencia era absoluta. Tambe podem veure com dos

escriptors, encara que territorialment ben distants, s'aparellen en un analeg

sentiment de la naturalesa i concepte dels homes.

L'autor dels darrers passatges , Salvador Guinot, escrivi Capolls mustigats

el 1899. Periodista, politic, i mes que yes home de lletres de rara autoritat,

fregiientador dels nostres classics i un dels fundadors de la Societat Caste-

llonenca de Cultura, Guinot, semblantment a Altamira, amava pregonament

la seva terra i volgue deixar constancia del seu amor. Capolls mustigats es

un recull de narracions o contarelles escrites en una prosa planera, fresca,

sucosa i espontania. La vida de la Plana ^s descrita amb coneixen^a intima

i directa i posant un cert lirisme als punts de la ploma. No es pot dir que

Guinot es complagui en 1'evocaci6 passatista. En tot cas, no remarca les

tintes del pintoresquisme. El seu mobil es intentar de penetrar la realitat

fisica d'aquells paratges i 1'autenticitat psicolbgica de la gent que hi viu i hi

treballa. I, com a document, ofereix la particularitat d'haver copsat la comu-

nitat castellonenca en un moment de canvi.

Guinot era conscient que 1'existencia traditional es desballestava , no tant

per la influencia de maneres de vida forasteres tom per fenomens estrictament

lligats a una evolucio economica. El canvi estava en la substitucio de cultius

i el deler d'acumular riqueses. En totes les seves narracions, hi fa allusio.

Sempre, tanmateix, adoptant una postura retirada i deixant parlay els seus

personatges. Heus aci el dialeg entre Pere Vitoca i Tofol d'Arrufat, llauradors

de 1'horta de Castello:
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tindrien menos vicis i mes salut, i viurien millor. Si tots
pensarem com ells i com tu, en quatre anys s'acabe la
llauranca de Castello»,79

i el monoleg del <<sinyo Nasio de Pages>>, el qual, segons l'autor, havia com-
plert setanta-quatre anys el dia de la Magdalena de 1879, any que, pel que
horn veu, podem prendre com a fita d'aquestes narracions:

«...Hala ahi, vinguen terongers! Consevol dia haurem
d'anar per blat fora vila. I en una terra tant agraida i de
bon rec, patxol, que s poden sembrar i arreplegar collites
per omplir la casa gran. Be menjara la gent jornalera... Com
no menge teronges i bollo... Bollo? Si anem aixina, ni panic
collirem. Tot terongers, patxol!, i la pobrea que rebente
de Hato! ...» 80

En els retrets de Nasio de Pages o de Pere Vitoca -amo, per cert, d'un
melonar no transformat en tarongerar- traspua la incomprensio de 1'individu
apegat a formes de vida tradicionals davant una evolucio massa rapida i que
manta de sentit per a ell. I no sols perque mante punts de vista diferents.
Pere es tambe ancia, potser tan ancia com el <<sinyo Nasio>>. L'autor no ho
diu, pero els fills del Galano li diuen aguelo, i entre ells i Pere hi ha una
conversa que marca la diferencia de generacions:

-Anem! En quant mos daria eixos melons de tot I'any?
- Quins? Estos?... En dos sous i mig.
- Pos este home es poc veil! Aont ix ara en sous?
- Bueno, anem: els dona per quatre perretes?
- Aixo arriba a un quinset?
- Che! Dixa eixos melons, que estan com a cogombres.
- Quins? Pos si son mes dolcos que la mel!
- Home, molt! Si Is dixe marcar Ii donare un quinset.
-Ni tampoc per un diuite!
-Vol un quinset?
- Vinga. Per set vatros els collire»,81

dialeg que ens informa, aixi mateix, del poc guany que reportaven els me-
lons a Pere. Es clar que ell, que enraonava amb Tofol recordant el passat,
sembla esser un tranquil conformista, per al qual la immobilitat es un ideal.
Abans que arribessin els fills del Galano havia dit, parlant de la seva joven-
tut: <<aci, en esta barraca, s'acabava I mon>>, remarca que devern relacionar
amb el vers de Llorente que indicava una semblant estretor d'horitzons..

79. Ibid., pags. 60-61.
80. Ibid., pags . 34-35.
81. Ibid., pags. 58-59.
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De tota manera, quan Pere detecta l'afany d'una minoria emprenedora

per a enriquir-se de pressa a favor de 1'auge de la taronja en els mercats

internacionals, posa en relleu la contrapartida: comencen a escassejar les

terres dedicades a d'altres cultius. <<En quatre anys s'acaba la llauranca a

Castellon, sentencia. I es que, corn ell mateix ha testimoniat en un altre

moment, els pares del Galano

ono tenien ni una fanecaa d'hort, tot terra campa>>.82

La terra campa, es a dir, aquella utilitzada nomes per als cereals, necessita

mes jornalers que no pas un tarongerar. Pere acusa els qui transformen els

cultius de sumir en el desquefer els treballadors.

Les transformacions del camp de la Plana no eren solament les relacio-

nades amb l'obsessib dels cftrics, que el 1880 feia arrencar pereres per plantar

tarongers.83 D'altres substitucions es produien, que provocaven la queixa de

Nasio de Pages:

<<Si 1 seu pare obrire is ulls i vere que aquelles garroferes

que plants Quico Tirado, i ell cria a forma de treball, les

arrencaria 1 fill, quan mes donaven, pa plantar vinya...> 84

El retret no es solament per haver fet la substitucio, sing per fer-la <<quan

mes donaven > els garroferars. L'ancia no compren que horn pugui destruir

una riquesa certa per implantar-ne una altra d'hipotetica. <<B6 menjara la

gent jornalera!>>, havia dit veient corn prosperava el conreu de taronges i

minvava el de blat; no podia entendre que s'abandones la sembra d'un no-

driment basic, car per a ell la taronja era un regal superflu. Encara menys

entenia les despeses que horn feia a Castello per a embellir la ciutat:

<<Eixos pixavins de ca la Vila no mes pensen en el Passeo

de Ribalta, i els camins del terme que s perguen. Allf, vinga

82. Ibid., pgg. 60.

83. LLUIs FONT DE MORA, Taronja i caos economic (Valencia, Tres i Quatre, Imp.

Ortizg, 1971), pggs. 64-65, exposa alguns casos concrets, trets de Maylin. No fa refe-

rencia, perb, al fenomen invers, alludit per SALVADOR GUINOT (Rondalla de Rondalles,

«Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura>>, XXI, quad. ii, mare-abril 1945), que

imaging un nou monbleg del sinyo Nasio de Pages en forma de <radiograma de l'altre

moms datat el 5-111-1918: <<,No vos rIeu de mi quan vos die que "tot taronjars, tot ta-

ronjars i els pobres que reventen de flato"? , Eh? Pos ja ho teniu, macos. I ara vinga

a arrancar terongers... iXe, quina destroca veig des d'acf dalt en tota la Plana! I lo

que s'unflaran eixos dels xulits o schelins, o corn se diga, si no'ls trenquen los morros

a temps los de l'altra banda...» . La destrossa sembla una arrencada conjuntural moti-

vada per la Guerra Europea. Sobre Guinot vid. ANGEL SANCHEZ GOZALBO, El primer

prosista («Boletin de la Soc. Caste. de Cultura», XXI, quad. v, set.-oct. 1945).

84. GuINOT, loc. cit., 37-38.
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de gastar- se cents i mils de Mures en abrets i floreres que
no valen un sou, i pa matros [= nosatros : nosaltres] un
peb Is dol...>>85

Els qui s'enriquien amb la taronja volien canviar 1'aspecte urba ensems que
canviaven de classe i procuraven aburgesar-se. I com que s'oblidaven de
reparar els camins de Lled6 -posar-hi a treballar un simple peo els dolia-,
el <<sinyo Nasio>> renegava, amb un renec, conscient que la classe treballadora
anava pagant 1'ascensi6 dels de <<jaca >:

«Com si la llauranca, patxol! no pagare la contribucio
i els arbitres, i no fore la riquea del pobre i el sosteniment
dels de brusa i dels de chaca...> 86

La incomprensi6 entre les generacions , recollida per Guinot, era reflex
d'una incomprensio, tambe, entre els diversos estaments socials, que aviat
s'enfrontarien. Com, de fet, ja s'havien enfrontat, el 1876, quan la vaga del
port de Benicarld o la brutal reduccio de jornals a Vinaros, durant la collita
de la garrofa.87 I els canvis d'estructura que ell testificava mitjancant la tensio
generacional o la mutacio de classes o la substitucio de conreus, si encara eren
poc visibles no trigarien gaire a fer-se presents. En el moment que ell escri-
via, i sobretot en la data que concreta les sever evocacions, 1'aparenca de la
realitat era tal com ell la copsava. Existia una solidaritat i altruisme entre la
gent llauradora:

<< ...un dia que sembraven fesols els Cecilies i els ajuda-
ven els Guimeranos>>,88

i la insercib de l'adolescent en la <<escola de la vida>> que es el treball es feia
amb bondat:

<<Jove encara Sentet, mes crescut i robust per naturalea,
comenca a dependre les faenes de la llauranca i les picardies
que I tracte de la gent jornalera ensenya>>,89

explicacib que encaixa amb una frase d'Altamira, que hem pogut llegir en
el llarg fragment transcrit (<<els chiquets, botant damunt les garbes, prete-

85. Ibid., pag. 34.
86. Ibid., pag. 34.
87. Vid. el meu treball Uns anys de lam i de revolta al Pais Valencia, a <<Serra

d'Or>>, n .o 135 (desembre 1970), reprodult dins RICARD BLASCO, Revoltats i famolencs
(Valencia, Almudin, 1980).

88. GUINOT, loc. Cit., pag. 14.

89. Ibid., pag. 10.
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nien imitar la tasca dels seus tios >>), i que contrasta amb l'aiguafort de Mo-

rales San Martin. Existien, i amb rang de protagonistes, els vells, simbolitzant

la collisio de les generacions . Corn Mustieles, de qui Roseta, la seva filla, conta

a 1'ermitana de Lledo totes les deries:

< Li s'ha fet un geniot ! 1Ai filla, hi ha dies que no hi ha

qui l'aguante! (...) ...i sempre marmolant, marmolant, i

sempre en lo gaiato en alt, per si Nelet ha carregat massa

la burra, per si Quiquet no tape be el portell, per si les to-
mates s'enrogen , per si collim les carabaces massa tendres...» 90

una llastima de no disposar de testimoniatges semblants als de Guinot

o Altamira per a altres comarques valencianes. D'aco resulta que hi ha acti-

vitats agraries que no son alludides ni en les escasses proses ni en els abun-

dants sainets. L'arros, per exemple, solament es esmentat corn a nodriment

i no corn a cultiu. Silenci poc explicable i que accentua la parcialitat amb

que contemplaren el nostre camp els lletraferits de la Restauracio i de la

Regencia. Llevat d'algunes comptades excepcions, gairebe tots s'inspiraren

en 1'Horta de Valencia.

L'arros, tanmateix, tingue els seus cantors entre els poetes floralescs, i

no cal dir que per a mitificar-lo. Rafael Ferrer i Bigne es l'autor d'una Canso

del arroser (1878) i Victor Iranzo d'una trilogia: Arros, taronja, vi (1885).

Corn que entre Pun i 1'altre hi ha un gran tros pel que fa a la qualitat lite-

raria, l'analogia entre les dues composicions es solarnent de tema. Iranzo,

mes ensopit i mediocre, adhuc ens resulta comic quan fa parlar les espigues:

<<Ja voreu que rialleres
quan estem en amples eres
fetes garbes com un or;

i que alegria, companyeres,
que tindra lo llaurador!
i Que alegria la fadrina
que ja el temps se li avehina
de casarse ab son promes;
y to arros per la cuina,
y to palla pera el bres!» ,91

i no recull cap faceta de l'activitat de 1'arrosser. Mes destre que ell, Rafael

Ferrer i Bigne versifica sense incorrer en vulgaritats risibles, atestant la uni-

formitat del paisatge:

90. GuiNOT, Anyor, <<Nostra Novella», V (1930), pag. 18.

91. VICTOR IRANZO, Arros, taronja, vi, poesia premiada per la Societat Valenciana

d'Agricultura als Jocs Florals de 1885 y publicada al recull Brots de llorer (Valencia,

Imp. Domenech, 1896), pags. 102-110; inclosa tamb6 a les pags. 268-274 de les Poesies,

d'IRANZO, ed postuma (Valencia, Imp. Alufre, s.a.).
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<<Mira de vert
to pla cubert;

i tants camps sols ya'n-pareixen u... !

De vista's pert
l'aigua entre'l vert

de tants de camps-que'n formen u... ! »,

i repetint topics que haurien pogut valer per a qualsevol altre conreu:

<< 1Guardemos Deu - de mal ponent,
de forta plutja - y de trona,
y de grans,--y apedrega»,

pero mirant d'inserir la imatge de 1'home:

<<Bona cuadrilla - de jornalers,
en punt de sega - sigam primers,
per si l'oratge - mudansa fa
tallaes les garbes - encontre yao.

Son versos esquitxats de prosaismes, com molts dels contemporanis. Aixi i
tot, dibuixen una estampa admissible del treball de 1'arroser, amb la reserva
que potser exalten una mica mes que no cal el lucre de la collita:

<<Com franja d'or
conte un tesor

cada garbera - que'l barquet du...>>,

contribuint a recolzar el mite d'una agricultura prospera:

La cambra, a poch,
no to prou lloch

per a los sachs - qu'el carro du... > 92

Uns pocs saineters i poetes floralescs es fixaren en el cultiu de la seda,
tan escampat aleshores. Poques pagines enrera, hi addufem una citacio amb
sentit translatici. Heus-ne aci una altra:

<<Abant seguixca la bulla
per ara no em fique en bucs
no siga que perda els cucs
y (h)acha de pagar la fulla»,93

92. RAFAEL FERRER I BIGNE, Canso del arroser, en el volum Llibre d'Or de la mo-
derna poesia catalana (Barcelona, La Renaixensa, 1878), pags. 106-108.

93. ZAPATER, Marianeta de Carpesa, esc. 3.
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diu un personage de Vicent Zapater, que no vol ficar-se en problemes.

No hi manquen accepcions directes. Una mare neguitejada per l'avenir

de la filla, respon d'aquesta manera, segons Merelo, a la reflexi6 del seu

criat:
<<GORI: Llastima no tinga en dot

un caudal considerable.
RosA: Yo tinc cuites les entrafies,

c'atre gallo li cantara
si son pare mes cuidara
dels cuts que to en les andanes,
dels camps y tot lo demes» 0a

El conreu del cuc de filar era, com ja sabem, l'activitat economica com-

plementaria de bon nombre de llauradors del Pais, i encara mes a 1'Horta de

Valencia, on gairebe no hi havia barraca que no tingues els canyissos a 1'an-

dana. 1Es comprensible que qualsevol allusi6, figurada o no, en un text lite-

rari, fos interpretada d'immediat correctament pels espectadors o lectors. El

public ciutada, corn ja hem apreciat en parlar dels velluters, coneixia Intima-

ment tot allo relacionat amb la crianca del cuc o la industria sedera. Aixo

permete als poetes floralescs d'emparar-se del tema -no gaire aprofitat, per

altra banda, pels autors de sainets- i gracies a ells disposem avui de docu-

ments literaris que ens testimonien costums tan oblidats.

Vicent Zapater i Josep Merelo havien esmentat de passada els cucs filaners

en moments de maxima producci6, sense fer-se eco dels estralls que comen-

cava a produir la negreta o pebrina. En canvi, Constants Llombart escrivi

La cullita de la seda 9s uns trenta anys despres, quan ja la malaltia dels cucs

era endemica. Es tracta d'una narraci6 versificada, si fa no fa didactica, amb

argument dramatic : una familia llauradora posa moltes esperances en la collita

i quan perden els cucs per la negreta cauen per terra somnis i illusions. Una

situaci6 que, aleshores, devia sovintejar prou, i de la qual Llombart intenta

de treure un sentiment liric. No descobrirem res si afirmem que, com a poeta,

el fundador de Lo Rat-Penat no passa d'esser una discreta mitjania . La cullita

de la seda -judicada des de la perspectiva actual- no assoleix aquell punt

inefable que ara tenim per essencia de la poesia. No obstant aixo, no podem

negar que si Llombart no arriba a posseir la capacitat de sintesi poetica que

tingue un Llorente, supera tanmateix molts dels seus contemporanis. I be:

no s6n les valoracions estotiques allo que mes ens interessa , sin6 la possibi-

litat de destriar en la literatura d'una opoca el caracter de 1'existencia dels

94. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 2.

95. CONSTANTf LLOMBART, La cullita de la seda, poesia premiada per l'Ateneu Mer-

cantil als Jocs Morals de 1891 i publicada al recull Brots de Ilorer, pags. 73-79, i tambe

a 1'<<Almanaque de Las Provincias para 1892», pags. 102-104.
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nostres avantpassats. El text de Llombart ens atreu per la seva condicio do-
cumental. Haurem de concedir-li, doncs, 1'atenci6 que es mereix.

Les primeres estrofes de la composicio son destinades a exposar les illu-
sions del vell llaurador que, en arribar la primavera, espera de poder recu-
perar-se de les perdues de 1'hivern. <<Pluges y calabruixos y gelades / quant
tenia en lo camp se li han endut>>, pero abril fa <<brotar a dolls la verda
fulla>> de la morera, signe de benauranca, i l'ancia <<ja los contes se fa, punt
per agulla / de lo que to de traure del capoll>>. Vol que li compren en Va-
lencia <<una rella y una manta; vol casar la filla, fer-li, per a la boda, <<vestit
y agulla y arracades d'or>>. Per a satisfer aquestes ambicions compta amb la
collita, i heus ad com 1'avalua:

<<Mitja lliura de seda de la bona,
si eixim en be, pot fernos cent quartons,
que, venuts en Valencia per la dona,
nos ha de valdre al Corpus molts doblons>>.

Els seus calculs son illusoris, per poc que li fern el compte. Els dos primers

versos indiquen que pensa transformar mitja lliura de llavor de cucs en cent
quartons de capoll. La lliura, corn sabem, son uns 460 grams. El quarto o
quarter6, es la quarta part d'una rova. Aquesta, son 25 Mures (uns 11,500

quilos). Si hem de creure un especialista, corn Dupuy, el maxim benefici que

horn podia treure per lliura de llavor eren unes 100 Mures de capoll. Unes

sis vegades menys de la quantitat calculada pel protagonista del poema. Es

clar que ja es compren que es deixa portar per la seva fallera. No concreta

el guany: <<molts doblons>>, diu. Anacronisme, perque el doblo era una mo-

neda ja en desus quan escrivia Llombart, be que encara es cotitzava en unes
20 pessetes ?

Per a fer reeixir la collita, horn havia pres cura d'acomplir amb un ritu
religios, segons les traditions de les comunitats camperoles. Abans de posar

la llavor -de la millor seda, de la melada- en l'andana

<<La nora a la parroquia l'ha portada,
y benehida esta per lo rector>>.

Una vegada assolida l'anyada, caldria acomplir la segona part del ritual:

<<La boja mes polida, la mes plena,
la primera que's veja blanquejar,
a la Mare de Deu, com Santa ofrena,
li portare content a son altar>>.

96. Segons informa Marti Gadea en el seu Diccionari.

52



ELS VALENCIANS DE LA RESTAURACIO 265

Mentrestant , calia vigilar les consecutives etapes del conreu . El poema , didac-

ticament , va informant-nos. Quart < s'aviva la llavor >>, es a dir , quan les larves

comencen a transformar-se en cucs , cal nodrir-los.

<<y a pelar fulla
Visanteta y son nuvi a l'horta van;
ell puja a la morera y ab gran bulla
omplin y porten la panera gran >.

La voracitat dels cucs obligava a una continua recollida de fulla, en la qual

participava tota la familia:

<<Y els gichs cullen mes fulla y la desbroten,

sense parar de dia ni de nit;
de les moreres la verdor agoten
y 1'acaben els cuchs en un bufit>>,

i adhuc el veinatge , amb la solidaritat llauradora que ja haviem alludit ades:

<Y per fulla s 'en van en les paneres,

internantse per l'horta , camps a dins;

no ne queda ni un brot en les moreres,

y a demanarla van als bons vehins>>,

remarcant el poeta com tots << treballen sense tasa / mes a nengu li dol tant

de quefer >> i descrivint les diferents «dormides» dels cucs , fins a quatre, amb

minuciositat una mica monotona , car sempre es tracta de mostrar-los voracos,

<<passejant la fulla >>, << rossegant-la>>, etc . Una vegada compara la menjada dels

cucs a 4 'anyell que en lo prat va pasturant >>. Una altra , cerca una imatge

mes avinent , que no sabriem dir si es del tot original perque de semblants

n'hem trobades en altres autors, ignorem si copiant-lo:

<,,No sentiu un remor dalt de l'andana
com cuant esta mitj l 'horta plovisnant?

La menjada es dels cuchs: de bona gana
seguixen tendra fulla rosegant>>.

A cada una de les dormides, la familia observa la creixenca dels cucs < lluits

i hermosos >>. Parallelament , acaricien illusions i quimeres. Llombart anota

puntualment els darrers preparatius:

<Y de romer ja a punt les boges tenen

pera qu'els cuchs s'empugen a filar*,

i fins i tot anticipa activitats posteriors, com quan Vicenteta imagina:
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«Quant l'hora aplegue,
mes amigues vindran a treballar;
no n'hi haura ninguna que se negue,
y la escuma traurem y 1'alducar>>.

Sobtadament, es produeix la desgracia:

<<Tot va en be, tot va en be... Mes jay! un dia
al anar a donarlos de menjar,
veren tots que 1'anyada se perdia
sens que neng6 ho poguera remediar.
Y plora la familia desolada,
veguent les pobres son caudal perdut;
la cullita de seda tan preada,
la traydora negreta se la ha endut>>,

i Llombart encara to unes estrofes per exposar com van desfent-se illusions i
esperances, fins que fineix el poema amb versos que vol patetics:

u i Senyor! la mala sort, quan infelisos
feu als fills del treball en un bufit.
iSols un monto de fern hia en los canyisos!
iEn fum de boges tot s'ha convertit!> .

^Caldra, ara, subratllar at lector com la visio de Llombart contradiu el mite
de 1'Horta rica? Cal insistir en la simpatia que sent pels <<fills del treball >,
mai caricaturitzats ni menyspreats en la narracio poematica? D'ambdues coses
hem parlat pagines enrera, a proposit d'altres autors. Si horn pot pensar que
hi ha en els versos de Llombart una sublimacio del Ilaurador, es evident
que es produeix pel canto contrari a la mitificacio de Llorente, tot i que
coincideix amb ell -i amb Burguet- a treure una consegiiencia del mateix
tipus. En una de les penultimes estrofes, llegim:

i Pobre familia! Haura de vendre 1'aca
pera poder, llevantseu del sustent,
al amo de ]a terra y la barraca
pagarli, com es just, 1'arrendamentN,

<<Com es just>>. Llombart no solament es fatalista. Creu de justfcia que, mal-
grat les malaventures, el Ilaurador continui pagant la renda. Allo mateix que
Burguet i Llorente, de diferent manera, ja havien dit. Era una situacio social
de la classe llauradora que ningu no discutia, i que tantost la recordava un
silvelista com don Teodor com un federalista com don Constants. Una ultima
remarca a relacionar amb les dades referents a l'arrendament es que, en el
cas referit en aquest poema, la renda tenia el valor d'una haca. I alguna cosa
mes, que havien de «Ilevar-se del manteniment>>.
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Altres composicions floralesques relacionades amb la seda podem portar

a collacio. Josep Maria Puig i Torralva, un dels mes abrandats renaixentistes,

amic i collaborador de Llombart i de Marti Grajales, que fou director del

<<calendari llemosi* titulat <<Lo Rat-Penat>> i estudia els nostres poetes dell

segles xvi, xvii i xviii, es l'autor d'una de les mes reeixides poesies apare-

gudes en l'epoca que centra el nostre estudi. Puig i Torralva, mes ben dotat

per a la lfrica que molts dels seus collegues, amb inspiracio fresca i expurgada

de prosaismes, cedf a la tendencia enaltidora de 1'horta i de la seva gent

perque era propensio general de la seva epoca, pert gairebe sempre conte-

nint-se pudorosament.
L'anyada 97 presenta en forma de monoleg lfric la lamentacio d'una noia

Ilauradora que se sent refusada per 1'home que estima. L'eclosio de la llavor

del cuc, moment d'esplendor del cicle agrari, simbolitza en l'anim de la noia

-i del poeta- el moment de la prbpia maduresa amorosa no corresposta:

«Bona 1'anyada se nos presenta:
la llabor tota ja s'avivat.
Si s'avivara flama brusenta,
com la mateixa que m'atormenta,
en qui me mostra tanta fredat...».

La poesia s'estructura repetint sfmils com el ja esmentat, cercant l'efecte sen-

timental en la correlacio del mon real amb l'estat anfmic de la protagonista:

<Dins de la cambra los cuchs roseguen
la tendra fulla, tan suaument,
com ansies folles d'amor me prenen
y m'afalaguen y me moseguen
lo cor plenantmel de dolt torment,

i, be que incideix en indicacions tenyides de didactisme, ho fa amb elegan-

cia retbrica:

<<Quant hajen feta quarta dormida,
los cuchs apresa s'embojaran;
traent la seda fina y polida,
filantla, un'obra faran lluida,
capell donantnos per Sant Joan>>.

Puig i Torralva, inspirant-se en la realitat immediata, reitera algunes anota-

cions que ja havfem llegit en Llombart d'una manera no gaire diferent:

97. JOSEP MARIA PUIG TORRALVA, L'anyada, poesia premiada per l'Ateneu Mercantil

als Jocs Florals de 1889 i recollida per 1'autor en el volum Lliris y Carts. Poesies valen-

cianes (Valencia, Imp. Domenech, 1899), pags. 113-115.
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<<Dure a la Verge per ferli ofrena,
la primer boja qu'haura capell [= capoll].
Pot ser contantli ma fonda pena,
fasa la Verge que tinga esmena,
y en sa capella m'enllace amb elh .

Tanmateix, des del caire que ens interessa, hi ha dues estrofes ben explf-
cites que ens transmeten una estampa directa de 1'activitat humana que
provoca la collita de seda:

<<A dins de casa, mareta mfa,
sentats fent rogle, nostres fadrins
trauran cadarsos trfa que trfa;
la jovenalla tindrd alegria;
tindran enveja nostres vehins.
Y mentres canten fent la faena
y alducars llancen al cullitor,
jo mig-rientme tapant ma Pena,
si ell no's presenta, d'angunia plena
me voreu, mare, morir d'amor>>.

Hi trobem, corn abans en Llombart, un abundant vocabulari tecnic, em-
prat amb correcta naturalitat.98 I un matfs remarcable, ja insinuat en La
cullita de la seda. Malgrat que 1'altruisme i la solidaritat funcionessin en
la collectivitat llauradora, hi havia tambe un sentiment ancestral no esborrat
per la civilitzacio, perque la inestabilitat economica, sempre precaria, el man-
tenia vivent. Aquell que podia gaudir d'un minim de riquesa suscitava en els
altres apetencies de diferent nissaga . <<Tindran enveja nostre vehins>>, escriu
Puig i Torralva. L'enveja es un sentiment noble, que horn pot dominar i
per aixo mateix cap de les amigues de la Vicenteta de Llombart es negaria
a treballar, tot i envejant-li la sort.

Encara examinarem una altra poesia floralesca, que completa les observa-
cions de Llombart i Puig i Torralva amb notations descriptives que enriquei-
xen 1'estampa dels collidors de seda. Es 1'autor Francesc Badenes Dalmau i es
titula Trahent de rama." La composicio es presenta en forma de canto joiosa
i optimista, segons els patrons del realisme poetic que, corn a reaccio contra
el romanticisme, es posa de moda el darrer quart de la centdria , actitud

98. Per a qui no tingui a la ma el Diccionari de Marti Gadea , donare algunes pre-
cisions d 'aquest vocabulari , no registrades per Fabra, i indispensables per a seguir les
poesies. Alducar : e seda basta que volta la part exterior del capoll>> . Boja: <<branca on
es posen a filar els cucs >>; embojar o desembojar son els verbs corresponents a les actions
de posar o retirar el brancatge , pujar a ell els cuts, retirar aquests. Cadars ( sf registrar
per Fabra ): « seda basta dels capolls enredats , que no es fila als torns>>. Escuma : << agregat
inutil que es forma a la superffcie del capoll».

99. FRANCESC BADENES I DALMAU, Cants de la Ribera (Valencia, Imp. M. Pau, 1911),
pags. 105-108.
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comuna a molts ratpenatistes comencant per Llorente perb que, a la fi del

Vuit-cents, ja es despullava de felibrisme per tal d'intentar una objectivitat

mes sincera. Badenes representa aquesta canvi, no sense deixar-se influir pel

corrent, ja aleshores tradicional, de sublimacio del camp i del llaurador.

En Trahent de rama, 1'acci6 s'esdeve, versemblantment, en una alqueria

de certa benananga, on a mes de la familia treballa un personal a sou:

<<El jornaler, en l'andana,
els canyicos desemboja,
y la parda y plena boja
per la trapa va baixant;
y el fadrinet, que rumbeja
entre la colla llogada,
sobre la manta estirada
va en grossos feixos deixant».

La ucolla llogada>> es de joves fadrines que son les que treuen de rama el

capoll i, com el <<jornaler>>, son signes del benesser de la casa, perb tambe

de l'abundancia de la collita, com palesen els versos segiients:

<<Ayanfosa Tama trfa
el capell tret ja de rama
qu'en altre quarto esparrama
son grave espbs satisfet;
el melat del vert separa
en muntonades vistoses,
abandonant en les loses
el alducar satisfet*.

Badenes recorre, com Llombart i Puig i Torralva, al vocabulari tecnic, a un

suau didactisme, i a la reminiscencia folklorica, com en aquesta apuntacio

subsidiaria, que encara frega mes el prosaisme:

«Anima Pavia a les jovens
y distrau la faramalla
cantant alguna rondalla
en el raco de la liar,
mentres la xica de casa
arregla les coques fines
pera dar a les fadrines
quant aplegue'l berenar>>,

perb gracies a la seva voluntat realista ens assabentem d'alguna minucia re-

veladora de com es rematava la collita:
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«la fina madeixa
que'l filaner, quant ve'l dia,
enrotlla en el torn y avfa,
y en 1'ampla caixa guardem».

L'expressio <<quan ve el dia» fa pensar que el treball durava tota la nit (en
el cas d'una abundosa collita). L'estrofa continua:

«cantem la feixuga tasca
que'l deure sagrat imposa;
cantem la cullita hermosa;
cantem 1'anyada, cantem».

Una vegada mes, topem amb una moralitat semblant a d'altres que ja haviem
vist. <<La tasca es feixuga, pero es un deure sagrat>>. Badenes, ja en la fron-
tera final de la Restauraci6 i de la Regencia, no es troba massa distant d'a-
quella incitacio al conformisme que Burguet i Llorente havien postulat.

c) La jornada del diumenge

El rude treball del llaurador tenia la compensacio del descans dominical.
Comptem amb dos documents referits a la jornada del diumenge. Son inte-
riors al cop d'Estat del 1874, Pun en dinou anys i 1'altre en dotze. Pero ja
hem utilitzat fragments de les mateixes obres i Ilurs autors ens han resultat
valids testimonis de l'epoca, confirmant alto que diguerem de la necessitat
d'eixamplar les dates estrictes del periode. Una comparanca dels dos frag-
ments mostra una radical identitat en costums i actitud, i si els posem al
costat d'aquells versos de Peyce que satiritzaven el dia de Ileure del factor
de botiga -producci6 estrictament contemporania a l'espasada de Morve-
dre-, hi trobarem sorprenents analogies.

El mes antic correspon a Marianeta de Carpesa, de Vicent Zapater. Joanet
imagina com discorrera la seva vida quan ja sigui casat:

<<Els dumenches de mati
ya del treball descansat
me posare yo mudat
perque em correspon aixi;
y aguardant que siga hora
com a cosa mes presisa
anirem els dos a misa
despues ixirem per fora,
y un pasechet pegarem
mirant dels cam(p)s la hermosura
els sembrats y la verdura,
y despues sen tornarem».
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Es una versi6 idillica i no es poden cantar amb mes concisib ni travar mes

intimament els min6sculs plaers que acompanyen la jornada de repos, que

transcorre davant el paisatge quotidia sense mes canvi que la substituci6 del

treball per la contemplaci6 . L'horitz6 de Joanet es el domestic , d'una confor-

mitat cristiana immutable:

<<y si en 1 ivern la chelor
contra nosatros se empeiia
calfanse al foc de la lleiia
en casa estarem millor.
Y a pesar que clay es veu
que mos podrem divertir
pero tambe ham de cumplir
sobre tot la Hey de Dew>.10°

Seria clar per a Joanet, o per a 1 'autor , com es podrien divertir altra-

ment , pero no per a nosaltres.
Joaquim Balader fou mes explicit i mes extens que Zapater en descriure

la jornada de lleure , i tambe mes encertat en resumir la filosofia del diumen-

ge, quan escrivi el parlament de Jeroni en Al sa y al pla,101 obreta lloada per

Llombart:
<<Que si en l'estiu y en 1'ivern
en lo treball vixc y menche,
ya soc sifior el dumenche;
p'aixo el feu el Pare Etern.
Y sent aixf qu'Ell ho mana
Mahon hia plaer ni alegria
com vengarsela eixe dia
dels atres de la semana?»

A la relaci6 d'accions propies del dia s'ajunta una interessant observaci6

psicologica:
<<S'alsa un home mes tardiu
ya de la vespra afaitat,
y de cap a peus mudat
sen ix mol ( t) content del niu.
Y va mes terne y mes tou
qu'un capita cheneral
a cantar en lo misal
en la misa de les nou»,

100. ZAPATER , Marianeta de Carpesa , acte II , esc. 9.

101. JOAQUIM BALADER , Al sa i al pla (Valencia , Imp. La Opinion , 1862 ), acte I, esc. 3.
Llombart opinava : <<Tots los valencians recorden encara la gran ovaci6 que 1'extreno de
est'obra li valgue mereixcudament a son autor, lo qui ab ella habia fet , d'un sols bot,
pasar victoriosament to teatre valencia dende'I saynete que fea pochs anys habia tret
Baldovf del bressol , a la verdadera comedia de costums , que per desgracia , ha tengut
escasos cultivadors , si be's mira , dempres enc£ del aconteiximent de qu'em fet referencia>>
( Los fills de la Morta Viva , Valencia , Imp. Pasqual , 1883 , pags. 495-496).
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i hi suma la confirmacio del paper d'agora de la plasa del poble:

<<Y dempues de ben ohuida,
a Deu no siga retret,
charra en la plasa un ratet
y a casa a fer per la vida».

Si Zapater no indicava quines distraccions eren possibles fora de les que
podia oferir la liar domestica o la contemplacio del paisatge habitual, Balader
les enumera:

We la vespra... y a la porta
sense fer mal a nengti,
chua al truc... al trenta u...
o be sen ix cap a l'horta»,

i ja comprenern que, en punt a divertiments, la societat rural no n'oferia
massa. La disciplina religiosa torna a posar-se de manifest, aixi corn tambe
el caracter excepcional de la jornada i del seu complement directe, el vestit:

<<y al retirarse a sopar,
dempues qu'ha anat al rosari,
guarda la roba en l'armari...
y el dilluns, a treballar> .

Una literatura en la qual abunda el panegiric del bon poble, exalcadora
de les virtuts familiars, imbuida de resignacio i conformisme, tendia a extreu-
re de la jornada dominical un ensenyament:

<<El ric no to este rascafi;
perque si be suma y resta,
com to los dies fa festa,
no to un dumenche en tot l'aii»,

moralitat que en boca de Jeroni prenia aspecte d'axioma. Balader acollia un
sentiment generalitzat, del qual ja havia donat una mostra ades, quan el
Ilaurador se sentia transmutat en <<capita general>>. Amb aixo es tractava
d'infondre a 1'home del poble una vanitosa consciencia que li compenses
espiritualment 1'indefugible jou del treball, per mes que fos amb un mani-
queisme discutible. El corollari es un compendi d'adaptacio i d'immobilisme,
de renuncia i de confinament:

«Y estes son les mehues glories:
no en vullc atres; a vevir.
Ahon ha naixcut vull morir;
tot lo demes son hastories>>.
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Pels mateixos dies Josep Merelo incloia el mateix concepte -be que deslligat

de la jornada del diumenge- en Els sufriments de Toneta. Rosa es refereix

al seu marit, que ha anat a Madrid cridat pel seu germs:

cEn quin cap de chorlo cau
traure d'asi a mon marit,
ahon se cria desde chic
entre la chufa y cacau, .102

d) Altres o f icis d e la ruralia

Coexistint amb els llauradors especifics -podriem dir-ne purs- hi ha,

als pobles i a 1'horta, gent que es dedica a treballs no directament relacionats

amb la terra -be que prou sovint tambe llauren- sing mes aviat exercint

una funci6 complementaria de les activitats agricoles, i configurant un sector

de serveis en la comunitat rural. Ara mateix, el Jeroni de Balader era manes-

cal, ofici que, segons veierem quan examinavem els de la ciutat, era bastant

proteic, car a mes d'ocupar-se del bestiar podien servir per arrencar els quei-

xals dels llauradors.
Un cas semblant trobem en El pare Alcalde on surt a escena un barber,

que la resta dels personatges anomenen serucha o cirurgia, i de les habilitats

del qual som informats:

«Quin cap to este serucha!...
m'ha quedat esbalait;
ell de tot all6 ques parla
deseguida agarra el fil.
Lo mateix cura animals,
que persones y que chics:
per fi es un h6me de sensia
y en ash tot esta ditu,'o3

i en iTres carabases en un pomell!, de Merelo, hi ha la referencia d'un indi-

vidu que, a bon compte, es un manescal que practica la medicina d'urgencia:

«Ahir de vesprada, ton pare
encontra anant a la plasa
a Batistat el de Nacher,
el tornabrasos del p6ble...». 104

102. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 1.

103. El pare Alcalde, esc. 12.

104. JOSEP MERELO I CASADEMUNT, jTres carabases en an pomell! (Castell6, Imp. de

Vicent Perales, 1870), esc. 6, pag. 17.
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El nom de utornabracos > ja es suficientment grafic ; torna a ficar be els bra-
cos d 'aquells que se'ls ban malmes.

A vegades , hom parla dels manescals sense que els vegem en escena, com
una contribucio a la versemblanca de 1'ambient , verbigracia en la conversa
d'un amo i son criat:

«GASPAR : Tambe li volia dir
que el bayo no esta ferrat.

JOAQUIM: Bona eixida porta16
enseguida al merescal
quel ferre y estara apunt
pera poderlo enganchar >,105

o per a justificar 1'abs6ncia d'un personatge:

<<RosA: ^Y a Visanteta l'has vist?
GORI: En casa del menescal».106

Altres vegades surt a escena sense aportar mes que pintoresquisme, com
el Quiquet d'En la nit de Sen Chuan, de Roig Civera; perb tambe pot do-
nar-se el cas que la seva presencia ens assabenti que l'ofici no era gaire apre-
ciat a 1'hora de decidir el matrimoni d'una filla, segons atesta Burguet en
La carrera de la dona:

«CARLES: Yo no soc ric , don Silvestre,
pero tinc una carrera...

SILVESTRE : Sf ; merescal de primera,
que no sap ahon du el cabestre
un burro. Veterinari!
gran c6sa>>,107

i el menyspreu queda reforcat mes endavant pel sogre quan 1'anomena ferrer.
Relacionat amb la practica no professional de la medicina , perb explo-

tant la credulitat i la ignorancia humana , tenim el curandero , versib rural
d'una professio que ja contemplarem en la societat urbana . El tipus no ofe-
reix variants d'interbs . El trobem com a protagonista d'una peca valenciana
de molt feble entitat , mes prbpia d'un afeccionat grafbman que d'un lle-
traferit : Les sensures de Cascall, de Candid Mery, pintor de palmitos (ven-
talls) com Escalante , analfabet autodidacte, que dictava les seves fabulacions
a la dona , i que ha passat a la petita histbria local de Valencia per haver

105. ZAPATER, Marianeta de Carpesa, acte II, esc. i.

106. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 3.

107. BURGUET, La carrera de la dona, esc. vi, pag. 13.
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creat el fam6s do Nelo del carter de Sant Vicent.108 El personatge de Nasari,

evidentment, 6s una invenci6 de l'autor, pero aquesta mena d'invencions no

surten del no-res, sempre tenen alguna base real. Nasari, llaurador que prac-

tica curacions poc afortunades amb herbes, mixtures i beuratges, centra un

argument innocent d'amors contrariats i no fa res que no hagim vist en les

seves homonimes ciutadanes.
L'unic detail a retenir 6s que 1'autor suposa que l'ofici li ve de familia:

<y es qua ya li ve de rasa .
Son pare, iqu'en gloria estiga!
sent un rustic llauraor,
ya va curar a un siiior
que no li donaben vida!>>.

M6s avall tornarem a parlar del tema. Era molta la superstici6 i la cre-

dulitat que perdurava en la societat rural a la darreria de la centuria.

Ofici tipicament rural es el de moliner i Joaquim Balader, en Les bese-

roles de l'amor, el tria per al seu protagonista, tot situant l'acci6 en un moli

fariner de Quart de Poblet. Malauradament, ni l'argument, ni la disposici6

d'escena ni l'actuaci6 del protagonista tenen caracter i veiem que hom ha

aplicat la faula a un marc pintoresc triat capriciosament i que podria Esser

substituIt per qualsevol altre.
L'existencia de fusters en un poble de la Plana 6s testimoniada per Josep

Nebot en Les companies; llur comportament 6s semblant als fusters de la

capital, ja examinats en el capitol anterior.
Una categoria de sastre rural, m6s humil evidentment que el ciutada, es

suggerida per la indicaci6 d'un personage d'El casament de les borles, <<apro-

posit valencia» de Roig i Civera, 'que situa l'acci6 al Poble Nou de la Mar,

dins una alqueria:

<Yo ya ho tinc tot arreglat,
y aseats tots els trastets,
men vaig a yore si Nacher
m'ha acabat els saragiiells
de liana dolsa»,109

diu Jeroniet, que 6s qui va a contreure matrimoni.

Escalante, en una peca manuscrita i despr6s refeta sota un altre titol,

esmenta una professi6 pobletana -l'acci6 6s a Mislata- que possiblement

tenia tamb6 incide ncies ciutadanes:

108. T. LLORENTE FALCO, Memorias de un setentdn (Valencia, Imp. Domcnech, 1943),

vol. II, pags. 35-36. El parlament de Les sensures de Cascall, a 1'esc . xv, pag. 20.

109. ANTONI RoIC i CivERA, El casament de les borles, estr . 10-VI-1874 ; inclils en

la aBiblioteca de La Moma», I (Valencia, Imp. Ortega, 1885), esc. ii, pag. 357.
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«Vaya! un emblanquinaor
que els dotse mesos del an
ne pasa sinse faena
sis y els atres sis parat»,iio

i a despit de 1'evident exageraci6 -es tracta de 1'habitual menyspreu d'un
pretendent amorbs -cal demanar-se si no hi ha un punt de veritat en la
remarca; emblanquinador no sembla ofici massa lucratiu, si tenim en compte
que la pintura de la barraca era treball realitzat fora sovint pels mateixos
habitants.

Professions ja conegudes i que no varien gees de la ciutat al camp, apa-
reixen en algunes obres, com 1'escola Rafael d'En la nit del Sen Chuan de
Roig i Civera, caracteritzat d'una manera semblant als escolans que ja hem
vist i demostrant identiques deries.

Que la vespra de la Restauracio ja hi havia individus comerciant amb les
taronges ho sabem per Antoni Maria Ballester en El do Sech i el so Salus-
tiano, <aproposit» situat en Favara:

<Hara mateix , D. Antoni
el que ve asi a comersiar
en taronches...»,

li diu Salustia al do Sec, parlant-li d'un pretendent de la neboda; i per la
replica coneixem que els tals comerciants eren estrangers:

«Asi no volem francesos».

Salustia, segons 1'acotacio de Ballester, es pastisser retirat. En la mateixa
obra trobem un ofici fora especialitzat i que no havfem tingut oportunitat
de contemplar entre els relacionats amb 1'esglesia. Un altre pretendent pos-
sible dels que parla Salustia:

«SALUSTIA: YO ha pensat en Fernandet
el Pandurgo...

SEC: EI Floreret?
Home, no esta mal pensat»,

i com que es tracta de convencer 1'oncle, que cerca nuvi per a la neboda,
Salustia pondera la conveniencia del candidat:

«Ell per eixir d'ofisial
y aplegar a mestre un dia,

ILO. ESCALANTE, Chaques l'olier , mattuscrit a la Bibl . Nac., esc. 2.
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pense yo qu'es deixaria
portar d6sil del ramal>>,

i li anuncia la imminent presencia:

<Catualment ha vingut huf
a fer un apanament
en la iglesia, y al moment
qu'el acabe vindra asf» .

El floreret es, doncs, un jardiner dedicat a l'ornament dels temples i quan

es presenta en escena porta, segons acota l'autor, una <<canastra de florero

en teles>>. Ws avant, sabem per la neboda del do Sec, que no esta conforme

amb les maquinacions de 1'oncle, que l'ofici donava per a poc:

uun miserable ofisial
de Florero, que treballa
catorse dies en 1'an»,111

afirmacio potser exagerada, perb que devia tenir algun fonament.

Amb molta fregiiencia, els protagonistes del sainet son, si es tracta de

Ilauradors benestants, investits de 1'autoritat d'alcalde. Un recurs dels autors

per a fer mes problematica la solucio favorable dels amors contrariats, car

gairebe sempre son els pares de la fadrina. L'alcalde apareix acompanyat de

l'agutzir, sovint un dels seus criats aixecat de jerarquia. Tambe pot donar-se

el cas que sigui un pluriocupat, com aquell que apareix en La chustisia en

les mans brutes, de Garcia Capilla, imbuit de la vanitat del carrec:

<<TOMASET: Yo no m'en vaig . (S'asenta).

VAORO: ^Com que no?
Mira que t'eu mane yo.

ToMASET: jd qui eres?
VAORO: L'aguasil.
TOMASET: Que d'agranaor ofisia

y a vbltes de femater.
VAORO: No impbrta, soc el primer

escalo de la chustisia».12

Encarregats de la vigilancia hi ha, naturalment , els guardes, unes vegades

anomenats propiament, encara que darrere d'un mal-nom:

111. ANTONI MARIA BALLESTER , El do Sech y el so Salustiano, estr . 12-11-1870

(Valencia, imp. de V. Leon, s.a.), esc. vi, pags . 14-15, i esc. vi , pag. 18.

112. JOSEP GARCIA CAPILLA, La chustisia en les mans brutes (Valencia, Imp. J. L6-

pez, 1902 ), esc. vii.
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<<PETIT: Siiior Chuche.
BARTOMEU : ^Qu6 tenim?
PETIT: Trenca-lligones, el guarda

du lligat a Rebrotins,
que 1'ha encontrat en la viiia
del do Pepe el Conill,
fent pampols, collint esparrecs,
y adem6s furtant raim>>,113

altres amb un apellatiu de caracter local:

<<Pero ally vech dos tauleros
qu'a un home porten nugat>>,

sentim a Les companies, de Nebot. El tauler es el guarda de les taules o
del taular d'horta o jardi.14 La sinonimia ve confirmada poc despr6s en la
mateixa obra, quan els taulers entren a escena i l'autor acota odos guardes
de camp>>.

Assegurant la comunicacio amb l'urbs, els tartaners tenien un paper prin-
cipal, i es professio ja examinada. Afegim ara que tant podia practicar-se
de la ciutat cap al camp, corn podem deduir d'un parlament d'Escalante be
que sigui per omissio:

<<PEP: Han vingut vost6s a pata?
CARMELA: Si, fill meu, no vullc gastarme

un real en la tartana> , is

o viceversa, corn veiem tamb6 en una altra peca escalantina:

OJOSEP: iDbna, saps que ya estranaba
tants de dies sinse voret
per asf!

113. ANTONI ROIG I CIVERA, Un chuche mnisipal, estr. 30-XI-1873 (Valencia, Ma-
riana i Sanz , 1874), esc. 2.

114. NEBOT, Les Companies, acte II, esc. 14, pag. 36. La paraula taulero o tauler
no apareix al Marti Gadea; sf que hi apareix taular. El Diccionari Alcover-Moll do-
cumenta taular (<<fer taules o parades a un camp per a sembrar-hi, fer-hi planters d'horta-
lissa, etc.>> ) a la Ribera del Xuquer. A GRIERA, Tresor de la Llengua, de les Traditions
i de la Cultura popular de Catalunya, XIV (Barcelona, Imp. F. Rodriguez, 1947), pag. 35,
document taula («1'espai entre rem i rem de vinya o d'arbres fruiters>>) a Borriana,
co que ens acosta plenament a la localitzacio escenica de Nebot: <<en un poble de la
Plana; i diu de taular que 6s «fer taules als horts per a plantar verdures>>, pero tampoc
no acull tauler.

115. ESCALANTE, A la vdra d'un sequiol (1870), OC, I, esc. I, pag. 392; l'accid a
1'horta de Mont Olivet, venna a Valencia.
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MORENA: De la tartana
baixe ara mateix»,116

279

i encara que la Morena es una <<marinera del Grau», es obvi que hauria pogut

esser una llauradora. En el mateix rengle professional esta l'ordinari encar-

regat del correu:

oencontri al chiquet micha
de Ramona, qu'en la ma
duya corrent eixa carta.
El vaig cridar, y el chiquet
s'acbsta al punt cap a mi,
y entonses li pregunti:
<, Digues, ahon vas, Felipet?»
Y ell, amostrantme la ma,
me contesta: <<A ca Ferrer
pa entregarli este paper
qu'ha escrit ma mare al cherma».
Mes yo, reselant que alli
tenia lo que buscaba,
li digui al chic que yo anaba
tambe a eixe punt, y qu'aixi
si ell me donaba el paper
yo al ordinari el duria» 117

Em sembla plausible que ferrer no es un cognom i, be que to 1'aspecte d'esser
una obligacio de la rima, crec que significa que els ferrers o manescals s'en-
carregaven de la comunicacio postal.

La presencia de gitanos compradors de bestiar -o intermediaris- en
els nuclis camperols, es assenyalada per Ramon Lladro i Malli, que en La
boba y el embobat treu a escena un chalan o rambler, Curro, go que li ser-
veix per construir algunes situacions comiques de tipus colloquial provocades
pel contrast del seu cal6 amb el valencia de Pep, un altre personatge de
l'obreta. Aquesta data del 1872. Es, doncs, set anys anterior a aquella d'Es-
calante on s'esmentava un andal6s i que hem tret a collacio quan tractavem
del reflex literari de la situacio demografica.

Consegiiencia de la parcialitat amb que els nostres autors del Vuit-cents

observaren el nostre camp es l'absencia de pastors. Vanament els cercarlem

en el teatre o en les narracions. I si mereixen l'atencio dels poetes floralescs,

no tenen res de caracteristic. Llombart to una poesia bucolica, Fascinaci6,118

on la precisio geografica no contribueix a fer mes valencia el personatge:

116. ESCALANTE, En una horchateria valenciana (1869), OC, III, esc. 3, pag. 162;
del tartaner tornem a parlar mes avall, a 1'apartat g).

117. MILLAS, Anar per liana, esc. xv, pag. 339.

118. CONSTANTI LLOMBART, Fascinasi6. Balada dedicada al jove poeta En Joseph Vayk,

< Lo Rat Penat. Calendari llemosl corresponent al present any 1883>>, pags. 38-42.
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aQuant lo sol se ponia
certa vesprada,

un pastoret enveja
de la comarca,

pasturant ses ovelles
de blanca liana,

pensatiu per la vora
del Turia anava».

Curiosament, Llombart adopta un estil anacronic, tant per la metrica escollida
com pel tractament del tema. Fa l'efecte d'haver copiat algun prestigios model
literari del segle xvril. Hi ha un resso evident dels neoclassics castellans.
I no podem pensar que aquest pastoret s'assembli ni gens ni mica a un
esser real. Mes acostat a la realitat es un pastor dibuixat per Llorente en el
seu romans anacredntic titulat Roses de dacsa 19 i, tanmateix, to un fort
aroma literari:

<<Ja'l pastor, mitj salvaje,
llejot, espes de barba,
en los atletichs brasos
pren gojos la guitarra;
ja'ls dits peluts y negres
sobre les cordes passa;
ja dolcissimes notes
poch a poch els arranca,
y el cap tira en arrere,
y el fosch trespol esguarda,
y riu en sos ulls d'ogro
una dolsor d'Arcadia>>.

L'argument d'aquesta produccio llorentina es la festa nocturna improvisada
en una masia despres del sopar i durant la qual s'enamoren Blai i Nardeta.
El poeta tendeix a idealitzar el mon rural, pero sense allunyar-se de la realitat
per a recrear un tema literari, com havia fet Llombart, ans tractava d'assu-
mir-la liricament. Hi ha tantes observacions directes traslladades al vers, que
fan pensar que Llorente degue escriure la poesia recordant escenes viscudes
i tipus coneguts. Es de doldre que el retrat no ens mostri un pastor acom-
plint el seu treball propi, sing un music arcadic.

Entre els serveis de 1'Horta hi ha els estancs de tabac. Tampoc cap dels
sainets els to com a escenari, ni hem sabut trobar allusions a l'ofici. Si que
hem trobat una denuncia de Llombart del 1877 relacionada amb els estancs:

<<En l'horta de Rusafa existix un pkcaro verde, que podra
tindrer poc saber, pero qu'en cambi to molta audasia, y cuant
1'adveniment de D. Alfonso XII fon nomenat gefe d'els kabiles
del Rif... perque si. Este paixarell to una cria que, com molts

119. LLORENTE, Poesies valencianes ..., pags . 275-281.
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fills de casique, y com si la vara de son pare fora la de Moixes,

se creu que no mes tocant en les seues sarpes la caixa munisipal

ha de surtir un chorro de gosos grans y chiquets [Llombart

vol dir monedes de les anomenades gossets] y per tant no es
menester acachar el llom.

El referit pajarraco, com obligasio que to de donarli a

menchar al fill, m'el fica en un hermos estanc, y pera qu'es

despachara a son gust convertint este empleo de modest en

lucratiu, se suprimiren els sinc estancs establits en l'horta

obligant indirectament als llauradors, alguns dels cuals disten
del poble una llegua , a vindrer al d'ell a comprar...> im

Valia la pena de reproduir el document. Es un exemple de les arbitrarietats

i els abusos que, d'enca que havia estat restaurada la Monarquia, cometien

els cacics. I es que esser cacic tambe era un ofici, i prou lucratiu. Encara

que, per pudor o per temor, els autors ens el presenten, sovint, disfressat

d'alcalde.

e) Treballs de la dona llauradora

En l'escassa produccio teatral que to per escenari el camp valencia les

dones apareixen gairebe sempre ocupades en tasques domestiques , sovint les

mes rutinaries:

<<TERESA: ;Bo, bo: vach ahon tinc que fer!
CAMANDULES: ,Ahon vas Teresa?
TERESA: A la cuina>>,u'

llegim en La matins de sen Roch. En El pare Alcalde, veiem l'excusa que

cerca per absentar-se d'escena la mare que vol aguaitar allo que fan la filla

i el nuvi:

<<Roseta, vach en un punt
per la roba que ya estesa»,I22

i en Els suspirs d'un llaurador, de Salelles, que s'esdeve en un paratge entre

Daimus i el Grau de Gandia, un pare, cremat perque la filla coqueteja amb

uns visitants, per tal d'allunyar-la li diu:

120. <<El pare Mulet>>, num. 8, 24-11-1877, pag. 60; la denuncia es presentada com a

lletra al director, signada per «un lego de reemplas>>, transparent pseudonim, creiern, del

propi Llombart. Els gossets alludits al text eren peces de coure que portaven encunyada

la figura d'un lleo segut, que el poble prenia per un gos. (V. nota 126 del cap. III, 4.)

121. J. BADIA I ADELL, La mating de sen Roch, esc. 10.

122. El pare Alcalde, esc. 1.
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<< PASQUAL : Pronte, mampren la filosa.
PEPETA : No tinc filosa , s'engaiia.
PASQUAL : Dona si 'n veig , en la cana

t'ha de fer pegar sis bots».123

tambe frequent de veure dones que ajuden o vigilen treballs prbpia-
ment camperols. Merelo situa Els sufriments de Toneta a Alboraia i per
a pagar tribut a la versemblanca de 1'ambient , alludeix un parell de vegades
al tubercle que tant abunda en aquelles partides . Una, en un mutis:

<<ToNETA: Ara enseguideta torn
que la chufa estan triant> .'24

Una altra , per una entrada en escena:

<<VICENTETA : La chufa la trbve fresca,
s'ocupen tots en triar,
la podrida es fa apartar».125

Els poetes floralescs , sentien predilecci6 per les fadrines que s'ocupaven
de la seda . En La barraca , Llorente cants la « llauradora ab aspecte de regina>>,

<da que desfulla la frondosa branca
aliment del insecte filador;
la que als rossos capells , cantant, arranca

la sutil fibra d'or»,'26

i Badenes Dalmau descrivi com, la jornada de la collita

<<en l'ampla liar de la cuina
estan en rogle sentades
hermoses j6vens Ilogades
trahent de rama'I capell».127

L'una treballant per compte propi i les altres assalariades , els ratpenatis-
tes pensaven que feinejar la seda era mes femenil i espiritual -mes poetic-
que altres tasques mes vulgars.

El servei domestic existeix a 1'horta gairebe corn a ciutat . Lladr6 i Malli
ens assabenta, ja en la primera escena de La boba y el embobat, de les con-

123. SALELLES , Els suspirs d'un llaurador , esc. 2.
124. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 2.
125. Ibid., esc. 4.
126. LLORENTE, Poesies valencianes ..., pag. 119.
127. BADENES, loC. Cit ., pag. 105.
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dicions en que Teresa , la protagonista , viu a la << casa de labriegos regular-

mente acomodados >> on s'esdeve l'accio:

«PASQUALA : No tens a ningl en lo mon
mes que a mi, y fora desgrasia
meua el voret descuidar
lo qu'el agraiment to mana.

TERESA : No tinga pbr , sere sempre

mes que neboda , criada»,I"

i repeteix una situacio de servatge que ja haviem contemplat en el capitol

anterior i que torna a confirmar la fragil posicio de la dona en la societat

de 1'epoca. Alli veierem que 1'excedent femeni de 1'horta anava a l'urbs a

ocupar-se de criada , minyona o fadrina , i a mes dels casos especifics examinats

es avinent de recordar que si en sainets de caracter urba apareix esporadica-

ment un llaurador gairebe sempre es relacionat amb la serventa de la casa.

En Propietaris y colonos, Burguet , per a completar el quadre de la relacio

del llaurador amb el terratinent, fa que la neboda de Maria serveixi a casa

de don Pasqual i, per cert , no massa a gust:

«Pos siiior , grasies a Deu
ya tenim la casa neta:
de cada dia que pasa
me fa manco goch Valensia,
perqu'estar corn estic yo,
y set moncha, poc se lleva.
Asi entre cuatre parets
corn si estiguera una presa,
pasen dies... y semanes,
sense vote el sol sisquera».129

El disgust d'aquesta xicona no el devien sentir moltes , que trobaven

compensacio a les fatigues del servei sigui pels atractius de la capital, sigui

per tot quant podien lluir en tornar al poble d 'origen . Quan Maria Pepa,

la protagonista de La terreta d 'Altamira, decideix d'anar a passar les festes

a casa dels oncles, despres de nou anys d 'absencia , ho fa , en gran part, per

«1'orgullet de poder lluir els seus "lujos" de serventa en

una casa acomodada i fina».10

128. RAMON LLADR6 I MALLI, La boba y el embobat (Valencia , Imp. R . Ortega, 1872),

esc. 1 , pag. 5.

129. BURGUET , Propietaris y colonos, esc. I, pag. 7.

130. ALTAMIRA , IOC. Cit ., pag. 11.
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Era general que el temps passat a la ciutat produfs una mudanca en les ma-
neres, el llenguatge i adhuc el caracter de les pobletanes . Aixo justament
feia mes atractiva Tomasa als ulls de Vaoro, protagonista d'El gallet de Fa-
vareta, de Campos Mart6:

<<y corn ha estat en Valensia
servint a chent prinsipal,
to un palique, unes maneres
que me deixen encantat>>.131

Es tot el prestigi urba el que es desplega davant del rustic.
Aqueixa Tomasa havia servit a Valencia pero tambe a Madrid, que es

on havia servit la Maria Pepa d'Altamira, passant per un proces evolutiu
que havia contribult a desarrelar-la:

«Recorda , finalment (...) la determinaci6 adoptada de
posar-se a servir en la ciutat , en casa del siiior juche, gra-
cies a la recomanaci6 de 1'alcalde, i els primers anys de vida
urbana en que no va faltar ni una volta a la festa del poble.
Despres hi hague un viache a Madrid que li imposa habits
de major refinament i bon gust , aspiracions senyorils i sen-
timents nous. Al cap de nou anys havia tornat d 'alla, i la
famflia no deixa d 'importunar -la fins que va despertar en
ella atra vegada els desichos de vote el poble...». 131

<<La ciutat >> de que parla 1'autor, no sabem si es Alacant o Valencia. Tant
se val . Era proxima al poble . Significava un primer estadi de civilitzaci6 de
la noia rustica . El <<senyor jutge >> hauria estat traslladat a Madrid, corn,
probablement, 1'inconegut amo de Tomasa . El pas per la metropoli acabava
de polir la pobletana . I aquesta prenia consciencia que el seu destf era un
etern servatge alleujat pel contacte amb els senyors i per la promesa d'un
final paternalista:

<<sempre havia cregut que tota la seua vida serfa criada
amb bons amos i bona soldada corn fins aleshores, i que
moriria vella , ben atesa pels seus servicis passats>>.133

En el soliloqui de Maria Pepa apunten encara altres trets psicologics des-
tacables . Una remarca del paper que jugava la dona en la societa rural:

131. J. CAMPOS MARTS, El gallet de Favareta, estr. 9-IV-1892. Hi ha una edici6 a la
Imp. de J. Canales, Valencia, 1896, pero jo segueixo 1'exemplar manuscrit del fons de
la Biblioteca Nacional de Madrid; el parlament , a 1'escena 1. L'obra es un joguet cbmico-
lfric, al qual posy musica el mestre Vicent Peydr6.

132. ALTAMIRA, IOC. Cit., pag. 11.

133. Ibid., pag. 23.
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<<Massa savia ella que la dona sol ser per al llaurador

un instrument de treball ...>>,

seguida per aquesta consideraci6 de les relacions entre els dos sexes:

«...i en cuant a atres particularitats, filles del menyspreu

que sol tindre el sexe fort pel bell, sense que per aixo deixe

de desichar-lo corn a element de plaer i d'utilitat, tambe sa-
via que no hi ha gran diferencia entre ciutadans i camperols>,

i rematada per una observaci6 que resum la transformaci6 que 1'urbs operava

en la pobletana:

«...i en cuant a ingeni , la vida de ciutat l'havia espavilat
molt».134

Si a la ciutat hi havia dides que alletaven les criatures de la petita bur-

gesia, tambe les trobem al camp alletant les dels llauradors. En «un pinto-

resc paisatge en 1'h6rta de Valencia>> situa Ricard Civera l'acci6 de Carmelo

el tonto, on hi ha un personatge que ha estat deu anys absent i no es reco-

negut per la protagonista sin6 quan son pare li d6na una pista:

«NELO: Marieta!

JAUME: M'ajue que no'l coneix.

MARIETA : No rec6rde...
JAUME: El do Nelo!

Al que li cria un xiquet
to mare!>>.135

La llauradora complia la funci6 primordial d'ajudar el llaurador en la

seva quotidiana i feixuga tasca d'abastar la ciutat . Homes o dones, indistin-

tament , fornien els productes de 1'horta als revenedors urbans o conduien les

vaques o les cabres de la llet per a proveir del liquid nutrici a la clientela

ciutadana. Pero les dones tenien un hoc especffic al mercat , parant taula per

vendre directament fruites o hortalisses. En els dinamics quadres del Mercat

de Valencia que hem contemplat en el capitol anterior, escrits per Palanca i

Roca o per Maximilia Thous i Vicent Fe , ja coneguerem moltes venedores

que eren llauradores. I qualsevol lector de Blasco Ibanez recordara les pagi-

nes que dedica a les dones de l'horta que anaven a treballar a l'urbs. Ws

modestament, Ramon Lladr6 i Malli ens ha deixat el monbleg d'una llaura-

dora florista, on a mes podem copsar alguns trets de la concupiscencia del

ciutada:

134. Ibid., pag. 24.
135. CIVERA, Carmelo el tonto..., esc. 1, pag. 2.
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<<Yo me conserve
chove, robusta, bledana,
y cuant porte Hors a vendre
m'oixc en aquella parada
del Mercat mes d'un requiebro.
-Que no sera voste maca?
-Voste es burla. -No to flor,
llauradora, en eixa taula,
que valga to qu'eixes dos
que li han brotat en la cara.
-Prengam este ram y calle.
-El ram que yo m'emportara
f6ra el d'eixe cbs... -^Qu'em conta?
-Ws flexible que la palma.
-Mire, no'm parle de palmes,
perque ya... -Aixo m'apesara!
-2De veres? -Yo li asegure
que si no estiguera el guarda
per to mig... -No siga tuno.
Asf la ma se m'agafa
y se me 1'apreta; em ric,
se riuen; ve una mirada
Ilansant purnes; baixe els ulls
y bixc un suspir qu'en alt alsa
les pedres... -May mon marit
per mf ha suspirat ni en chansa.
;Despues diuen que si una
rin u no rin dins de casa!».136

Autoelogi, autosatisfaccib, frustracib... El romancet pinta molt vivament l'es-
cena. Lladrb, com els ratpenatistes, tria per a la seva protagonista una acti-
vitat menys prosaica que la de vendre cols o Iletugues, fesols o faves. Atent
a idealitzar la Ilauradora, Llorente tambe la imaging florista:

aQuant l'altre jorn anaveu unes quantes vehines,
la cistella ben plena de tendres clavellines,
a vendre ally en la plasa les primerenques flors....131

Es notable que, en els documents literaris que examinem, siguin tan
escasses les allusions a la dona que treballa la terra. Una semblant remarca
havia fet Gomez Marti quan analitzava les novelles de Blasco Ib4nez.'38 En
la seva descripcio del dia de batre, Rafael Altamira puntualitzava quin paper
corresponia a la dona durant la batuda:

136. LLADR6, La boba y el embobat, esc. 2, pags. 6-7.
137. LLORENTE, Poesies valencianes..., pag. 42.
138. G6MEZ MARTf, loc. Cit., pags . 139-141.
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<<Maria Pepa es va refugiar baix de la garrofera en que

sa tia i sa cosina preparaven 1'esmorsar...>>.

No 6s altre que el de traslladar la casa a 1 'era i alli continuar les tasques

domestiques . Si interve en la feina dels homes , es excepcionalment, com

Maria Pepa:

aAmb ell agrana la era , remogue les garbes , aventa la

palla, sense por al sol que caia de ple en mig d'una calma
casi absoluta>>.

L'autor to bona cura de dir-nos que ho fa per << arrastrar -lo a una confessi6

[amorosa] que el chic no sabia com fer >>. 139 Es, doncs , una participaci6 in-

teressada.
El poeta de la Ribera, Badenes Dalmau , escrivi una Canc6 de la verema,10

que posy en Mavis de joioses fadrines.

«Amunt , companyeres , muntem a les Homes
. . . . . . . . . . .

(on) s'escampa la vinya , la vinya fullosa
que's ve a veremar>>.

Virgiliana i entusiasta visi6 rematada amb elegancia retbrica:

KMuntem , y de pampols y flors coronades,
cantant d 'arnoretes cantons delicades
que alegres ressonen per cingles y clots,
cullim afanyoses , cullim , companyeres,
reblint els cabacos , les amples paneres,

els rosos xanglots>>.

Causa estranyesa que a penes puguem rastrejar , en la nombrosa produc-

ci6 teatral de 1'epoca , referencies al treball industrial de la dona camperola.

Alguna n 'hem esbrinat quan classificavem els oficis de la societat urbana.

I sabem , per Blasco Ibanez , corn cada dia , cap al 1898 , es vessava a l'urbs

un corrent femeni que fornia ma d 'obra barata a la incipient estructura fabril

ciutadana:
«Pels marges laterals, amb un brat en la cistelleta i bran-

dant l'altre , passaven les interminables corrues de cigarreres

i filadores de seda , tota la virginitat de l'horta , que anaven

a treballar a les fabriques , i deixaven , amb la revolada de

llurs faldes, una estela de castedat ruda i aspra».141

139. ALTAMIRA, loc. cit ., pags. 29 i 33.

140. BADENES, IOC. Cit ., pags. 119-120.

141. V. BLASCO IBANEZ, La barraca, traducci6 de MIQUEL DURAN ( Barcelona , Ed. Men-

tora, s.a .), pag. 11.
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De visions idealistes, no en manquen. Victor Iranzo, que cantava la <<modesta
menestrala>>, cantava alhora la

<<Alegre filanera, to veig, graciosa y bella,
filant la seda fina, cantant troves d'amor>>.142

Badenes Dalmau la incloia en la seva versio de 1'agitaci6 urbana:

«y va al taller molt rumbosa
la garrida filanera>>,143

pert els saineters, llevat un Llorens o un Rico i Gomis, que es recordaren
de la teixidora alcoiana o de 1'espardenyera d'Elx, gairebe mai no pensaren
com a heroines del seu teatre en les treballadores industrials. No cal dir que
en 1'escassa produccio referida al camp no hem trobat mes indicaciones d'ac-
tivitat extra-llauradora que la migrada colleccio que acabem de presentar.

Hem de recorrer a la poesia lirica per a trobar dues interessants referen-
cies que ens completen la imatge de la nostra pagesia del Vuit-cents. Les escrivi
Teodor Llorente, que anota les circumstancies que havien inspirat una d'elles,
el Plany de la teixidora:

#Este romanset esta inspirat en un recort de les mun-
tanyes del Maestrat. Visitf en aquells pobles algunes fabri-
ques de teixits de llana, y les fadrines, tancades en elles,
que movfen los telers, cantant sense parar, me feren l'efecte
de ausells del bosch engaviats y anyoradisos de la llibertat
perduda. Han pasat molts anys y encara'm sembla que estich
escoltant lo cant planyibol de aquelles teixidores>>.144

L'acotacio diu prou del proposit del poeta, que encerta a traduir-lo en versos
sadollats de melangia. La teixidora enyora el paisatge familiar, les <<munta-
nyes regalades>>, la <<caseta>> dels pares, les <<valls florides>>, les <<cansons de
la verema>>, les festes del poble, la mare, el pare, i el

<<Fadrf que me miraves
sense dirme may res,
y callant t'en anares
pera servir al rey!>>.

142. IRANZO, Poesies, pag. 2.

143. BADENES, 10C. Cit., pag. 131.

144. LLORENTE, Poesies valencianes ..., pag. 409.
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Voldria escapar del seu treball:

«Ma vida presonera
esta d 'este teler;
a cada colp , s'envola
una ilusio , y la perch>>,

per3 el continua sense atur:

<<La Teixidora canta,
y entre sos dits llaugers,
la viva llansadora
sense parar va y ve>>.

Llorente no ens transcriu la impressio causada pel recinte industrial . Es limita

a suggerir-la evocant corn

<<La Teixidora canta
al so de son teler,
guaytant per la finestra
la inmensitat del cel»,

i es en el cant planyivol on troba la plenitud dramatica del personage ima-

ginant una aspiracio espiritual que Boni un sentit al seu treball monaton:

<q Si fora aquesta trams
que'n les meues mans creix,
grosa manta que als pares
els guardara del fret!
iSi fora la rumbosa
faixa , que ciny content
lo soldat , quant al poble
cumplit y lliure ve!

i Si fora la estamenya
-imillor aixo pot ser!-
del habit que en la caixa
quant muiga portare! > ias

Hi ha una oposicio , grata a la musa llorentina , entre 1 ' arcadia del camp i

1'esclavatge de la fabrica , be que aquest es insinuat a penes i aquella es

cantada amb fresc expandiment . Aixf mateix , concorde amb les actituds

resignades habituals en el poeta , hi ha corn una consolacio que podrfem dir

metaffsica en aqueixa destinacio imaginaria del vil producte.

L'altre document llegat per Llorente es refereix a una activitat relativa-

ment nova, consegiiencia de la forta expansio comercial de la taronja. Es

145. Ibid., pags. 207-209.
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escrit el 1904, al mas de Sant Vicent dell Algadins d'Algemesi i dedicat a
un prevere de Carcaixent, go que fa pensar que la Canso de les empaperadores
de taronges fou inspirada per una visita contemporania a un magatzem de
la comarca. Llorente, en aquesta composici6, es mes descriptiu que en ]'an-
terior, i no menys destre en l'elocuci6 poetica, ara exultant de joia. Si, en
comencar la lectura, podiem pensar que la canc6 sera un enfilall de metafores
resplendents, car, endut per 1'entusiasme del paisatge, on ecascun tarongeral
sembla un jardi», no vacilla a inc6rrer en hipcrboles:

«i son del fertil Xtiquer les riberes
un hort de les Hesperides sens fi»,

ben aviat ens adonem que l'observaci6 directa predomina sobre la fantasia
i la invenci6:

La canc6 es divideix en cinc parts de tres estrofes cadascuna, acabades
per dos versos identics, repetits com a ritornello:

«vingau, vingau a empaperar taronges
y tot empaperant canteu en cor».

Cada part descriu un moment de la jornada. La primera, introductoria, pinta
el paisatge que emmarca l'acci6. La segona, els preliminars de la feina, co-
mengada ben enjorn:

<<L'estol dels cullidors , a llaugers passos,
pel bosch ombrfu dels tarongers s'esten;
ben armats de tisores y cabasos,
al trench de l'alba lo treball mampren»,

per a resoldre's amb la crida a les noies:

«Fadrines, les sis toquen los rellonges:
deixeu el llit; al fret no tingau por».

La tercera, es la prbpiament dedicada a les empaperadores, copsades al bell
mig de la labor:

<Baix la portada, sobre palla seca,
assentades en rogle vos veig ja;
y en mitj, rossa piramide , s'axeca
lo fruyt vermell que'l cullidor ports.
Les medidores, ab ses mans de fades,
en montons separats Phan repartit;
y juntanse cansons y carcallades,
fan de esta feyna'l joch mes divertit*.
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La quarta, canta el fruit, <la taronja, embolicada y presa / en lo paper subtil,
blanc com la neu», encabida en les caixes de <<fusta, a fulles aserrada>>. I la
cinquena clou el cicle amb la lloa del profit mercantil; encara que sense rela-
cio amb el treball de les doves, no podem deixar d'esmentar alguns versos,
car reflecteixen perfectament la conjuntura economica:

<<Les caixes aromatiques espera,
llansant fum negre, la estrangera nauo.

El seu port de desti es, no cal dir-ho, angles:

<<A la terra plujosa y emboirada
hont engarlanda'l bosch randa de gel,
porta un glop d'ambrosfa, abrillantada
per la gojosa hum del nostre cel>>,

i alli, les taronges son:
<<en les ingleses llonges,

riu, que's desborda, d'esterlines d'or...»."6

L'exaltacio materialista a la qual es lliura el poeta, i que to un punt d'ana-

logia amb les hiperboles inicials de la canto, es reflex de 1'euf6ria que s'havia

apoderat del Pais. En la campanya 1900-1901, el volum de 1'exportaci6 ha-

via ates les 155.000 tones, duplicant el tonatge exportat deu anys abans.'"'

Com que la demanda venia augmentant en proporcions semblants ja des de

ben abans de la Restauracio, es obvi que els valencians que vivien aquest

<<miracle economic>> contagiaven llur entusiasme a molts sectors de la so-

cietat, poetes inclosos. Llorente, amb interessos taronjaires al seu recer dels

Algadins, se sentia interpret d'aquella euforia.

Tornant a la canto, plena d'observacions precises -hom diria que massa
precises, tractant-se d'una poesia lIrica-, poques vegades una creacio d'un

<poeta de guant» -potser el mes de guant de tots els poetes?- ens permet

d'accedir a un tan clar document sociologic. Llorente, idealitzant, veia nomes

fadrines, <<donzelles de vint anys>>, ocupades a empaperar taronja. Tots sabem

que hi havia dones de tota edat. La practica d'embolicar el fruit amb paper

de seda per a millorar la conservacio fou introdulda ben poc despres d'ini-
ciar- se les exportations a Anglaterra.'"s Al principi, no ho feien mes que uns

146. Ibid., pags. 235-237.
147. Segons les dades de FONT DE MORA, loc. cit., pag. 29.
148. RAFAEL JANINI JANINI, Principales impulsores y delensores de la riqueza agrfcola

y ganadera valenciana durante la segunda mitad del siglo XIX (Valencia, Imp. Fill de
Vives Mora, 1923), pags. 92-94. El primer paper de seda l'importaren de Franca els
germans Fournier, aquells musics francesos ambulants que convenceren Francesc Sagrista
Coll i Josep Aguirre Matiol d'exportar a Anglaterra la taronja que havien vist a la
Ribera.
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pocs comerciants . A fur i mesura que la resta ana veient que la taronja em-
paperada aconseguia millors preus en les llotges de desti, s'empararen del
procediment. A 1'epoca de la Restauracio, ja era una practica general. Neces-
sitava molta ma d'obra i la trobava en 1'excedent femeni de 1'horta.

f) Habitatge i dieta

L'habitatge del llaurador valencia ha estat estudiat en nombroses mono-
grafies,149 co que ens eximeix de descriure'l. No obstant aixo, no podern
bandejar les escasses testimoniances literaries, car son complement de tot el
que hem estudiat. El nostre coneixement de 1'existencia quotidiana del cam-
perol de la Restauracio i de la Regencia no restara arrodonit sense unes notes
relatives a 1'habitatge , 1'aixovar i la dieta.

L'habitatge, com a signe de benesser, es constantment alludit en les ha-
bituals escenes de concertacio matrimonial. Aquella Ramona d'Un chuche
municipal que enumerava, en el dot del seu fill, les set fanecades i les dues-
centes lliures en gilens, posava en relleu en la relacio que ell, a mes, tindria

<<casa en el carrer del Mich,
farta , plena y ben mobt6*,150

i, en el sainet escalanti Cheroni y Riteta, quan Tona advocava per Jeroni
feia constar que

<sa casa
tindra rebost y bodega,
cambra pera les collites
y andana pera la seda»,I51

co que, evidentment, suposava un status superior al de la majoria, que no
disposaven de tant d'espai. Aquests sainets son del 1872 i el doctor Peset,

149. MANUEL SANCHIS GUARNER, Les barraques valencianes (Barcelona, Ed. Barcino,
1957); Jose MANUEL CASAS TORRES, La vivienda y los raicleos de poblacion rurales de la
Huerta de Valencia (Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1944); ANTONIO MICHAVILA, La ba-
rraca valenciana (Real Sociedad Geografica, Madrid, 1918); FRANCECC ALMELA I VIVES
6s 1'autor de tres: The <<barracas» (cottages) of Valencia (Madrid, s.a., per6 1930), Alque-
rias de la huerta valenciana (Valencia, La Semana Grafica, 1932), La vivienda rural
valenciana (Valencia, La Semana Grafica, 1960) (hi ha un numero monografic de la
revista <<Generalitat>>, num. 7, set. 1964, dedicat als deferents tipus d'habitat valencia);
FRANCISCO G. SEIJo ALONSO, Arquitectura alicantina . La vivienda popular, publicat el
t. I i anunciat el II (Alacant, Imp. Villa, 1973).

150. RoIC I CIVERA, Un chuche munisipal, esc. 3.
151. ESCALANTE, Cheroni y Riteta, OC I, esc. x, pig. 632.
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set anys despres, considerava que el tipus mes comu de barraca, aleshores,

comprenia cuina, estudi, estable i andana.1

Si l'amplaria de la barraca era un indici clar de posicio econbmica, encara

mes ho era la qualitat dels materials emprats per a construir una casa. El

do Palillos, ponderant les riqueses de la seva arrendadora en la pega de

Palanca El secret de l'Agiielo, referia que tenia cases prbpies i no de les

mes vulgars:

< Son d'alcheps, morter y pedra! ».153

Es compren 1'encomi si recordem la modestia de la materia emprada habitual-

ment per a bastir les barraques. <<Son de lodo 6 barro>>, escrivia Peset.

La humilitat de 1'habitatge llaurador la canta Llorente en La barraca,

glossant el <<pobre trespol de palla ben lligada>>, els <<quatre pilars mes

blancs que 1'assutzena>> sostenint la parra, el you i la #franca porta mai

tancada>>, valuosa nota de la psicologia dels habitants. En el poema llorenti

hi ha, aixi mateix, un petit cens dels estris i atifells de la vivenda: <<pengen

del mur 1'aixada i la corbella>>, <do pulcre canteret>>, la guitarra i el trabuc.

Puig i Torralva, en una poesia titulada Nuviage en l'horta,1 ens deixa cons-

tancia de la composicio dels respectius dots dels nuvis, document forca inte-

ressant, perque ens assabenta d'algunes particularitats del moblatge de la

barraca:

<<Convengudes del(s) nuvis les families,
correra del fadri, segons usanca,
lo comprar els coixins, matalaps, colja,
l'empostat, els pegets, cadires, taula,
comoda, quadros y demes objectes
pera adornar 1'estudi de sa casa.
Ademes iy es lo punt que to mes llansos!
For de la nuvia comprara ab sa plata.
Ella, en cambi, s'obliga a tindre llesta
la muds del fadri, que ha d'estrenarla
to jorn del casament, y deu compondres
d'una blanca camisa ben brodada,
saragiiells, calces, mocador de pita,
espardenyes de canem y de faixa>>.

152. PESET, loc. cit., pags. 141-142; i tamb6 pag. 314, on contrasta la descripcio sa-

nitaria que fa de les barraques amb aquella que li coneixem dels habitatges urbans:

<<aisladas, con una atmosfera estensa, bien ventiladas y soleadas por sus cuatro costados,

limpias y aseadas con esmero, con sitio separado para los animales dom6sticos y el com-

partimiento necesario para las personas que las habitan, ofrecen un conjunto de ventajas

sanitarias, que compensan la pobreza y fealdad de su construccion>>.

153. PALANCA, El secret de l'agiielo, esc. 6.

154. PUIG i TORRALVA, loc. cit., pags. 64-67; la poesia fou premiada per l'Ateneu

Mercantil als Jocs Morals de 1891.
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Una variant de l'aixovar es la referida per Roig i Civera en Un chuche
munisipal . La sogra informa a la nora:

<<En cuant a roba, Llorens
to sis mudaes de liens,
y atres sis de fil cruet.
No se si 'm costa la broma!
pos el Hit, conta si saps;
la marfega , els matalaps,
els peches , coixins de ploma...

i, a continuacio , vol informar-se de la recfproca:

<<RAMONA : Anem: com tens l'aixobar?
Feu les cartes el notari?

TERESA: Si sifiora: en 1'armari
tinc la roba: vol contar?

RAMONA: No dona; aix6 no's nomena;
se qu'estas ben arregla,
y un atre dia... dema...

TERESA: Tinc de tot micha dotsena.
RAMONA: Ya es bon dot pa una fadrina».'ss

Elogi que, venint de la sogra , es molt d 'apreciar i ben simptomatic. El ma-
trimoni es , com ja es compren, entre persones d'una certa benananca, pero
podem pensar que els menys privilegiats intentarien d'imitar-los. Al cap i
a la fi, una boda era bona oportunitat perque es manifestessin les vanitats
de tota mena. El mateix autor , en El casament de les borles imagina la si-
tuaci6 d'aquell qui, per complir, ha hagut d'endeutar-se:

<<No se si'm costa pesetes
llargues el tal casament!
De sent y setanta duros
que ma mare em promete
no li'n ha tret mes que trenta,
y gastanmen prop de sent,
clar es, qu'els atres setanta
yo me 'ls ha gastat y els dec*,'-"I

monologa Jeroni . Si s'ha endeutat es perque sa mare, com que s'oposa al
casament , no ha volgut donar-li res mes. Te l'aixovar gairebe complet, pero
la sogra estima que manca de la qualitat o la proporci6 exigibles . L'escena

155. RoIC I CIVERA , Un chuche munisipal, esc. 3 . Els «peches » ( que Puig i Torralva
escriu <<pegets >>) s6n, segons 1'ALCOVER-MOLL, <petges », les barres o peces que sostenien,
generalment , el Hit de la barraca , i altres mobles , com taula, banc, calaixera, etc.

156. RoIC I CIVERA, El casament de les borles, esc. 1, pegs. 353-354.
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en que Maria examina el parament de casa, sempre malfiant-se, mentre Ximo,

el sogre, fa per defensar el gendre, mereix esser transcrita. Dona moltes pre-

cisions de l'aixovar i es esquitxada d'indicacions de preus. Roig i Civera

estrena aquest apropos-it valencia el juny de 1874. Sabrem, doncs, el cost de

les coses la vespra del cop d'Estat i, corn sempre que hi surten xifres, caldra

comparar-les amb les moltes mes ja esmentades fins ara.

*MARIA: Asi estic yo, Cheroniet.
Conque anem, corn tens la casa?

Les caires...
JERONI: Ya les veu.
MARIA: Chico, no son de Vitoria!
JERONI: Imitaes...
XIMO: Mateix te.
JERONI: No crega que son roins,

qu'em cbsten a nbu quinsets!
XIMO: Ya es bon preu pa una caira!
JERONI: Y no son roins, anem!
MARIA: La cuina... en pbca escura.

Eixe espill es molt chiquet.
JERONI: Pos costa dotse pesetes

y micha!
(El do Ximo es mira en l'espill)

XIMO: De cbs sanser!
MARIA: Chimo, ni tampbc de mig!
JERONI: Pos voste tot ho despresia!
MARIA: Chic, yo no despresie res.

Pero ma filla val molt,
y em pense que se mereix...> .

L'escena, bbviament, complauria els espectadors. La sogra 6s un personage
tradicionalment blasmat o ridiculitzat per la literatura popular. Les seves
tafaneries i el desdeny amb que tracta cada objecte inspeccionat, recordarien
al public situacions conegudes. Per altra banda, no sempre la critica que fa
de l'aixovar es sense fonament:

(Mirant al dormitori)
<<MARIA: Y el Hit, en tres matalaps?
JERONI: No, tia; en u no mes...
MARIA: Un matalap pea ma filla,

qu'esta cria en uns bolquers...
XIMO: Vaya! de bayeta rbcha!
MARIA: Eixe Hit no m'agra chens.

^Y de que has omplit la marfega?
JERONI: De palla.

MARIA: Mare de Deu!
Cherbni, tens un caletre!.. .
Pos si en dos pesetes tens
cuatre arrbbes de pellbrfes...u.
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(Del llit, ja n'havfem parlat, examinant la vida urbana, i en tornarem a parlar,
mes avail; no ens en manquen documents illustratius.) L'examen, continua:

<<MARIA: La comoda... no es gran Cosa!
ben pintaeta y res mes:
en ficar cuatre camises
y dos llansols, calaix pie:
val molt poc!

JERONI: Tfa Maria,

cosa de pobres! que mes?...

MARIA: lEls coixins de que, de liana?
JERONI: Ploma; no faltaba mes!
MARIA: Els coixins si que son bons.
XIMO: Oh! La ploma es mes desent

que la liana.
JERONI: Home, esta clar!

MARIA: Son mes fins y mes blanets».157

Finida la inspeccio, la sogra passa a referir allo que to preparat per al dinar
de boda. D'acf a poc, quan parlem de la dieta i el nodriment del llaurador,
sera escaient d'esmentar-lo. Ara, diguem que Jeroni no havia pogut completar
l'aixovar, com ell mateix havia dit en la primera escena de l'obreta:

<<Ya tinc arregla la casa;
no'm falta mes qu'el llibrell,
la canasta , les dos planches,
la ratera y el sendrer058

Acreixent la nostra coneixenca de la roba llauradora mes corrent, trobem
en La carrera de la dona, de Burguet, una ampliacio. Silvestre, sabedor que
la filla maquina de casar-se contra el seu parer, idea d'allunyar-la de casa, i
per aixo ordena a la neboda, que fa de criada:

<<SILVESTRE: Que deixes lo que estas fent
y que arreplegues la roba
de Elena. La de us s'enten.

MARIA: La de color?
SILVESTRE: Tota. Siga

blanca u rocha, que mes te?
Els mocaors, calses, botes,
pintes, tot son menester.

157. Ibid., esc. III, gags. 357-360.
158. Ibid., esc. I, pag. 353.
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Ben plegaeta , l'arregles
en lo cofre mes chiquet.
Els avios de cosir
y brodar ficals tamb60s9

I el mateix Burguet , en Propietaris y colonos , parlava de

<< els saragdells d'agramar,
chopeti , manta , barret,
faixa , espardenes d'espart>>,160

com el conjunt usual del rober d'un llaurador.
Salvador Guinot descrivia 1'aspecte del seu protagonista , endiumenjat:

<<Me sembla yore encara al siny6 Nasio de Pages , el som-

brero de borles tapant els pels blancs, la camisa de llenc

caser , mes blanc que la neu ; el jopeti de panna damunt de

la samarra , la faixa de seda negra , els caragiiells estrets, les

calces blaves de coto, i les espardenyes de cara ampla i poca

veta , el gaiato en la ma...»,161

i la llauradora endiumenjada fou cantada per Jacint Labaila:

<<No mireu son vestit curt,
ni sa escota sabateta,

no sinyor,
quant el dumenge ella surt,
quant vi a la misa matjor

Visanteta.
Quant gipo de seda trau
y arrachades de gran preu

y en el coll
collar de perles li cau
qu'al home qu 'aixis la veu

torna foll>>.162

Devem a Rafael Altamira puntuals anotacions referides al dormitori d'una

alqueria , en el capitol inicial de La terreta:16'

<<Per a la gent del camp tot es alcoba en cas d 'apuro;

axina es que cadascu s'acomoda aon va poder , cedint el

159. BURGUET, La carrera de la dona, esc . viii , pag. 17.

160. BURGUET , Propietaris y colonos, esc. 61tilna, pig. 27.

161. GUINOT, Escenes castelloneses , pag. 33.
162. JACINT LABAILA, Flors del meu hort ( Valencia , Imp. Casa de Beneficencia , 1882),

pag. 86 ; aquesta Vicenteta es una florista , que cal relacionar amb les esmentades de

Lladr6 y Llorente.
163. ALTAMIRA , 10C. cit ., pigs. 9-10, 12-13.
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millor cuarto a la forastera; pero no obstant ser el millor,
iquin desengany! (...) aci ni lavabo, ni armari, ni atra coca
que una cadira.

La chica va mirar la seua roba, penjada part en claus de
la paret i amontonada part damunt un arco de pi que hi havia
a la vora del Ilit, i notant en un raco una camisa morena y
basta que sa tia havia oblidat... u.

A Maria Pepa, el flit

<<Li semblava dur i mal olent, a pesar de que la bona de
la tia Francisca (...) li havia donat to millor de la casa. Pero
al fi i al cap escassejaven els matalaps, i ningu pecava de
moll ni de nou».

L'habitacit es utilitzada , a mes, com a magatzem dels productes de la terra:

aLlavors va poder la fadrina contar els melons, les pa-
nolles i els pimentons penjats de les bigues , i discernir aquell
conjunt d 'olors -ya estranys al seu nas de ciutadana- que
1'havia atormentat contribuint a l'insomni>>.

El Batiste de la Conversa de Nadal de Llorente, quan es planyia dels
canvis operats a la ruralia, evocava:

aqC6m cambia tot! iCom cambia! Mentres vaig ser fadri,
pera'l lit no tenia matalap ni coixi;
sobre un banc de la cuina, per repos y sosiego,
tingui sols una manta y una pell de borrego;
y a mitja nit, de pronte, me habia de llevar,
pera el rech de les musties taules del melonar»,'M"

i ell mateix indicava, astorant-se de la mudanca dels costums , que oun pobre
jornaler » -segons Batiste, per vanitat- <<en la entrada to dotze cadires de
vitoria>>, mobles que, corn hem vist, eren dels mes preats, i molt sovint
alludits com a signe de benananca en el teatre d'aquesta epoca.

Un personage de Manuel Millas, en queixar-se de 1'aband6 en que troba
la seva barraca , ens forneix algunes dades relatives a la neteja i 1'adrecament:

#Este piso de terreta
lo manco fa una semana
que la granera no ha vist
ni menys el perolet d'aigua.
iPos, y el corral! isanto sielo!
pa entrar ades en la cuadra

164. LLORENTE , Poesies valencianes , pag. 331.
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(ha) hagut primer que apartar
pera no caure, una charra,
un sedaset , dos caires,
el setrill y la marraixa»,161

i uns parlaments de Burguet ens mostren com, malgrat la modestia de 1'habi-

tansa i la vilesa d 'algunes feines , no es descurava la higiene:

KSILVESTRE : Che pos to vas net!
Que fas que t'embrutes tant?

CALO: Posarli tongs al femer.

SILVESTRE : No hagueres pogut llavarte?

CALO: Ey! yo per no pedre temps... !

Com voste cuant una cosa

mana, no s'espera chens...

SILVESTRE : Si, pero hui fas pudor».

L'escena pren un caire comic , deriva despres cap a un altre punt , pero, abans

d'acomiadar el criat , 1'amo li recorda:

Wes y netechat un poc»!"

L'isolament d'alguns habitatges rurals es objecte de remarca , corn la d'Ar-

nal Brusola:
i Pos la chica to poc pit!

Sobre viure en mich de l'horta,
no to por d 'obrir la porta
a deshora de la nit>>,167

i el sistema tradicional de calefaccid es alludit per Josep Nebot i Perez:

<Anem dins , vinga;
ensendre foc en l'hallar
y aixo sempre es micha vida»,161

mentre que Ricard Civera anota una utilitzacio de l'andana diferent a la

coneguda . El pare acaba de sorprendre el fill espiant una conversa:

<<JAUME: Mos estabes escoltant?
NELO: A que este mos ho destorba!

MICALET: Si senyor! Y es un pecat
Lo que volen fer!

165. MILLAs, Anar per liana, esc . i, pag. 314.

166. BURGUET , La carrera de la dona , esc. vii , pag. 15.

167. ARNAL BRUSOLA, iNo entrara en Vista !, esc. 4.

168. NEBOT, Les companies , acte II, esc. 6, pag. 26.

87



300 RICARD BLASCO

NELO: No dic?
MICALET: Y li dire lo que hi ha

a Juanet, pa que sapia
que no se to que fiar! ...

JAUME: Pos yo't tancare en 1'andana,
i vorem! ...».169

I, efectivament, el tanca. No per massa temps. Unes escenes despres Micalet
surt novament a 1'escenari, i ens conta com s'ha alliberat:

<<Pos senyor, ya estic yo lliure.
Per l'aguelo aquell [= Nelo], mon pare
m'ha tancat dalt en la andana;
pero ha pogut escaparme,
casi en la facilitat
que tots los dies s'escapen
de dins de Sant Agusti,
els asesinos y els lladres!
A uns cinc pams de la finestra,
venen a parar les rames
de la figuera. D'un brinco
que ha pegat, logri agarrarme
a una d'elles; pero es trenca
del meu pes, i caic d'espales
damunt... D'aon diran? Damunt
del planter de les tomates!>>.170

En la relacio, marginalment, hi ha una descripcio dels voltants de la barraca
i un testimoniatge sociologic del major interes: catorze anys despres del cop
d'Estat, el sistema penitenciari funcionava tan malament, que les fuites dels
presos s'havien convertit en un topic.

El vehicle mes usual del llaurador es el carro. De com podia parar-se
ens informa Burguet:

<<arregla el carro chiquet;
posali estores y vela,
el comedor, y despues
busques les posts dels asientos,

169. CIVERA, Carmelo el tonto..., esc. v, pag. 8.
170. Ibid., esc. Ix, pag. 11. Una nota mes respecte de la utilitzacio de 1'andana

tenim d'ANTONI MARIA BALLESTER (El do Sech y el so Salustiano, esc. v, pag. 13):

<<SECH: Patrisia, munta a 1'andana
y pega alli una miry

PATRICIA: Pos no esta ally dalt Pascuala?
SECH: No importa; ves to tambe.
PATRICIA: Ya hu entenc; vol que m'envacha>.

la
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les penches, tires dos pells
damunt, saps? en fi, que estiga

a punt d'aganchar>> .171

El 1902, Llorente publicava el Nou Llibret de Versos, que era, en veritat,

una segona edici6 augmentada del seu primer volum de poesies. Era l'any

del jurament en Corts d'Alfons XIII. Llorente hi inclola una composici6

que ja havia fet fortuna i que continuaria gaudint d'exit gairebe fins els nos-

tres dies. Es aquella que porta per titol Arrbs en fesols y naps.12 Llorente

presenta <<dos pobres fematerets» que tornen cap a casa vora les dotze del

dia i en sentir el campaneig del migjorn i recordar-se'n del dinar Pun li de-

mana a l'altre:

<<-Si fores el Rey d'Espanya,
que dinaries to vui?>>.

El company, amatent, li respon:

<-LPues, no hu saps?
iQuina pregunta mes tonta!...
Arrbs en fesols y naps>>.

Immediatament, retruca la pregunta al seu camarada; i aleshores

<<Lo menut llansa un suspir,
y torcantse la suhor,
Ii replica: -ZQue he de dir,
si to has dit ja lo millor?>>.

L'exit dels versets de Llorente -que, segons anotava, havia recordat <<un

susohit que corre per la ciutat y l'horta com veridich>>- estava en la para-

doxa dels dos fematerets que, posats a imaginar menges delitables, s'acalaven

a triar un plat del tot comu i corrent a les liars valencianes. Llorente volia

fer l'elogi de 1'arr6s amb fesols i naps, <lo millor>>, segons apreciava un dels

seus personages. En realitat, ens estava posant davant un fet gravfssim a

la centuria -el qual ja sabem com repercutia a les urbs-: la fam. Els dos

fematerets no somiaven pas spats refinats o aliments exotics dificils d'abas-

tar, sing allo que tothom menjava quasi tots els dies. Si ho somiaven, era

perque ells no ho menjaven; plat inaccesible, era un regal que sols de tard

en tard i amb prou feines podrien assolir. Hi havia, doncs, als versets de

Llorente, una contradicci6 encara mes pregona de la cercada per ell. Els dos

fematerets, fills de llaurador, no podien permetre's una dieta simplement

171. BURGUET, La carrera de la dona, esc. vii, pag. 17.

172. LLORENTE, Poesies valencianes..., pag. 151.
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vegetal que, si be ho mirem, els hauria estat fscil d'abastar, pel fet de trac-
tar-se d'un plat que horn podia confegir amb els productes de 1'horta. De
fet, el llaurador havia de vendre aqueixos productes al mercat de l'urbs per
anar tirant amb els diners que en tragues, i a penes podia nodrir-se de pro-
ductes encara mes vulgars i en quantitat mes minsa. El mateix Llorente, en
la Conversa de Nadal, ens confirma la precaria dieta del llaurador:

<<Enans les gents del horta, carp de carniceria
solament la tastaven algun solemne dfa.
Quant l'arros preparaven, sabien nostres dones
que pera fer la mescla les bledes eren bones,
y que fon gloria sempre de tots els ruquerols,
en la fonda escudella trovar naps y fesols»."'

La sobrietat Ilauradora, Iloada per certs escriptors, que volien fer virtut
d'allo que propiament era pobresa, la detects tambe Blasco Ibanez:

<<Batiste seguia pensant en els seus camps, assegut da-
vant la tauleta nana, voltat de tota la gent menuda de la
famflia, la qual, a la Hum del gresol, mirava amb avarfcia
una cassola fumejant d'abaetxo amb criailles. [...] la vora-
citat dels seus fills. Batistet, el fill gran, fins s'apoderava,
amb fingida distraccio, dels rosegons de pa dell petits> ,14

i encara podrfem adduir molts mes passatges de les seves novelles remarcant
la feblesa de la dieta, sense oblidar aquells on conta corn les rates de la
marjal eren <<plat de prfncep» per als pobladors de I'Albufera i menja exotica
i apreciada per a <d'aristocrscia de les poblacions de la Ribera>>, o com les
serps constitulen ingredient habitual en moltes cassoles (Canas y barro).

L'abaetxo o bacalls corn a recurs gastronomic dels pobres, fou tambe re-
cordat per Salvador Guinot en les seves contarelles de la Plana:

<<...en quatre ganyes d'abadejo i una fogassa estan les
panches plenes>>,175

i en aquelles terres el nodriment no era menys eixut que en l'Horta de
Valencia:

«... se n'ha anat en la seua fogassa de pa roig baix el
brat i en una cassolaa de ventres i peus> ,16

173. Ibid., pags. 330-331.

174. BLASCO IBAF4EZ, La barraca ( trad . M. DURAN), pag. 75.
175. GUINOT, IOC. Cit., pag. 86.

176. Ibid., pag. 85.
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per mes que un altre testimoni, Josep Nebot i Perez, indiqui, entre gent

pobra de la mateixa contrada, una major abundancia i varietat:

uen este saquet el pa
y asf dins de la sistella
carp, cansala, creadilles,
sigr6ns y una madeixeta».177

Obviament, deu tractar-se d'una provisi6 excepcional. El pa que esmenta

Nebot es #de seixa>>, blat candial 178 i com Guinot acaba d'anotar <<pa roig>>,

o sigui de dacsa, i ambd6s escriuen a la mateixa epoca, es de creure que el

pa quotidia de la Plana era el mes barat i humil.

Que eren mes els qui passaven fam que no pas els qui menjaven, sembla

fora de dubte. Palanca i Roca, en Tres roses en un pomell, que es aquella

comedia on vam trobar un cacic milionari, inclou les instruccions d'un rector

al seu escola:

<BERNAT: Peret, ves a casa pronte,

que t'estaran esperant

els p6bres, y es necesari

que no'ls fases aguardar.

PANSIT: Corriente.
BERNAT: A tots cuants demanen

donalos dines o pa»,179

i, en una altra escena de la mateixa comedia, quan l'oncle vol convencer la

neboda per al matrimoni que li to apanyat, li pinta els desavantatges que

tindria si en lloc d'esposar el foraster ric es casava amb el pobleta pobre;

menjaria:
ahasta qu 'et morires
piment6 , tomata y seba*.180

Tambe Palanca, en El secret de l'aguelo, enuncia unaatra serie d'aliments

simples i que tanmateix podien esser cobejats, car eren cosa de tots

els dies:
uha menchat aladr6c,
sanc en suc y peix frechit».'81

177. NEBOT, Les companies, acte II, esc. I, pig. 22.

178. Segons MARTI GADEA. Es una modalitat que no reporta Fabra.

179. PALANCA, Tres roses en un pomell, acte I, esc. v, pag. 21. Es obvi que caldria

saber si allo que el rector podia donar als pobres era molt o poc. <<Diners o pa* es

ambigu, pero dona a entendre que n'hi havia prou per donar a la rectoria.

180. Ibid., acte II, esc. I, pags. 29-30.

181. PALANCA, El secret de l'agiielo, esc. 5.
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Rafael Altamira coincidf, amb les seves observacions, en la modestia de
la taula camperola; la nit que Maria Pepa torna al seu poble li es ofert un

«...sopar, sobri i pobrfssim; d'aquell sofregit de pimento
i tomata barrejat de saladura barata i d'aquelles cebes blan-
ques, orondes, turgents que casi servien de pa>>,182

dieta que no sofria variacio ni quan es treballava de ferm, corn el dia de la
batuda:

<<Maria Pepa [...] ajuda a partir els pimentons verds i
llustrosos, de pepita groga, i el peix salat i fortament flai-
r6s>>,183

be que I'auster menjar no mancava d'allicients:

<<Va beure vi amb els homens, que no l'escatimaren, go-
jant amplament d'aquell primer repos a l'ombra; i va acom-
panyar el vi, espes i fort, amb armeles, la carp de les cuals,
ya cuallada, eixia blanca i molt tendra del triple estuig que
la conte>>.IM

El plat mes sovint esmentat en aquesta literatura, es la paella. I be, corn
tots sabem, de paelles n'hi ha de moltes classes. Un anonim collaborador del
periodic de Llorente en descrivia una el 1880:

<La paella del pobre, la paella modesta, se confecciona
con arroz, legumbres y bacalao, y no es de las menos sa-
brosas, y en ella es donde se demuestra mejor la excelencia
del manjar y la dificultad de su confecci6n>>.185

Gomez Marti assenyala com, en les novelles de Blasco Ibanez, <da paella
sirve para firmar un tratado de paz de fugacfsima existencia entre dos ban-
dos enemigos, com1 ocurre en el cuento titulado Guapeza valenciana; sirve
para preparar unas elecciones y aun Para ultimar un crimen en La paella del
roder. En La cencerrada y Noche de bodas, desempena principal papel entre
las solemnidades de un matrimonio>>." El ritu social de la paella ja havia
estat utilitzat, ben abans de la Restauracio com a tema del juguete bilingue

182. ALTAMIRA, IOC. Cit., pag. 12.

183. Ibid., pag. 29.

184. Ibid., pag. 32.
185. F. B. N.: Filosof is sitiol6gica, La paella, <<Almanaque de Las Provincias para

1880>>, pag. 108.
186. G6MEZ MARTf, IOC. cit., pag. 108.
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en un acto y en verso de Rafael Maria Liern, justament titulat Una paella,"'
reeixida pintura de costums, exalcadora del proverbial hedonisme valencia.
L'arros es component de moltes menjades de llaurador, des de les mes so-
lemnes a les mes vulgars. I s l'apat de Pere Vitoca i el seu cunyat, personat-
ges de Guinot, el dia de Sant Jaume:

<< ...dixem que s mengen i els fassa bon profit una ca-
solaa d'arroq am bones tallades de botifarra i conill, ben arre-
mullat per el de Turis...».188

En les festes, es menja alguna coca extraordinaria. En la del Carme, que
es la del poble de la Maria Pepa d'Altamira, aquesta

<<Va menjar-se afanosament la carp d'ovella, els cigrons
torrats, les coques de dacsa, seques i primes, les chufes un-
flades i sucoses, i el turro foraster, dols i suau... <. 189

A la de Sant Jaume, patro de l'antic terme de Fadrell, segons Guinot, acu-
deixen <<tots els de la partida i la majoria de la llauranca de Castello i Al-
masora>>, i

<<Alli ouen la missa i el sermo am les traques de costum;
van o veuen la processo que rode 1 casalici comunal; prenen
alguna quiquera de chocolata o algun bolao, si son amics
del procurador o tenen mes gola que miraments; compren
alguns melons primerencs, torrats i confits, i tarrons del
porrat; i quan mes calfe I sol tornen a la seua alqueria o a
la de 1'amic o parent a menjar-se la sabrosa paella>>.190

L'afeccio a les llepolies es una mostra mes de 1'hedonisme, de l'ostentacio

que fa el ric i de la golosia del famolenc. Ho constata, tambe, Morales San

Martin:
<<Els Menudins eren rumbosos: no'i avia festa gran ni

chiqueta que no ompliren els armaris de coques fines, pas-
ticets de pataca, rollets d'ou carats, coques en panses i anus,
corets d'armela i uns mantecaets capacos de fer-li trencar el
dijuni a Sent Geroni en el desert».'91

187. RAFAEL MARIA LIERN, Una paella. Juguete bilingue en un acto y en verso, ori-
ginal de Don... (Valencia, Imp. La Opinion, 1862).

188. GuINOT, loc. cit., pag. 49.

189. ALTAMIRA, loc. cit., pag. 21.

190. GuINOT, loc. cit., pag. 48. Encara mes respecte de 1'arr6s a la pag. 41: <Venen
a menjar arroc en pollastre>>; i a la 44: <<L'arroc en pollastre i pilotes estara en taula
quan arribe; haura tame mullatori, i, pa darreries, teronges i llesquetes en ous>>; cal
recordar que es dia de festa, co que justifica aquest apat.

191. MORALES SAN MARTIN, loc. cit., pags. 9-10. Es clar que el concepte de llepolia
es molt variable, perque depen d'allb que hom mengi tots els dies. GuINOT, loc. Cit.,
pag. 37: <<Eu! Botifarra de ceba i figues. Massa llepolies, encara que sigue la Madale-
na...>>. t s el desdijuni del sinyd Nasio de Pages.
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Es clar que no cal que sigui festa per a oferir una llepolia domestica; es una
atencio al visitant i una confirmacio del benesser:

< MARIANA: Aguardat,
to dare un troset de coca
qu'ha fet Consepsion.

VICENTET: M'agrada;
feta per tan bones mans
no pot ser la coca mala»,'92

i pot haver-hi qui s'ocupi de vendre certes delicadeses; essent en un poble,
es obvi que seran modestes. Escalante to un d'aquests tipus en Lepe y
Talala:

<Chicos, toques calentetes
de dacsa, vingau asi,
y pastisets de moniato
com la mel. ZNo men preniu?».

La coquera que fa aquesta crida, la repeteix poc despres:

<Coques calentetes,
acabaetes de ixir
del forn, chicos la coquera>>,

i encara, mes avant , ens assabenta del preu:

<TALALA: ^A corn el ven?

LA COQUERA: A deu sentims».193

De vegades, el llepol s'acontenta amb els productes de la terra i no li calen
pastisseries , pero sempre les llaminadures es tasten en jornada festiva:

<<Quan els Cecilies no tenien melons, mai els en feen
falta 1 dia de Nadal si is Guimeranos n'havien cullit aquell
estiu; i del codonyat que, segons vella costum, feen tots els
anys en ca Cecilia, sempre n tastaven en ca is Guimera-
nos, perque sabien que I sinyo Vicent se chuplave is dits
si is dies de festa Ii donaven pera darreries qualsevol llepolia.
I el present d'uns a la matanca del porc mai faltave en casa
dels altres».194

Les llepolies no poden faltar en un dinar de boda corn el que ens descriu
Roig i Civera; ans en son 1'element principal:

192. NEBOT, Les companies , acte I, esc. is, pag. 4.
193. ESCALANTE, Lepe y Talala (1886), OC, III , esc. i i II , pigs. 234, 235, 236. La

coquera, mes avant, fa altres preus, regatejant.

194. GuINOT, loc. Cit., pags. 9-10.
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Be que en aquests parlaments hi ha una dosi d'exageracio, pot apreciar-se que
la clientela anava a menjar plats que no eren corrents a casa seva. La tenca,
pero, tampoc no era massa excepcional. D'allo mes frequent, tanmateix, es
que el llaurador es nodreixi amb els productes de la propia horta:

vach a cullir fesols
pera arreglar el dinar»?°°

diu la Pepeta d'Els suspirs d'un llauraor.
En la transici6 de la Regencia al regnat d'Alfons XIII, es a dir, a la fi

del periode que estudiem, ja comencaven a apreciar-se a 1'horta certes trans-
formacions. 0 eren producte d'un canvi del signe economic que, per ara, no
s'ha estudiat gaire, o eren consequencia d'una mutacio psicologica tampoc no
gens estudiada. Dels diversos aspectes que presenten aqueixes transforma-
cions, ara nomes retindrem els relatius a la pitanca. Tenim un testimoniatge
literari que no ens deixa hoc al dubte. Quan Llorente es proposa, en la
Conversa de Nadal, contraposar les idees de la vella i la nova generacio, recull
alguns simptomes del canvi. La dieta llauradora ha deixat d'esser sobria i
pobra, si mes no entre aquells menys afavorits que eren els que abans pitjor
menjaven:

<Ara quf du en arriendo quatre jornals de terra,
de magre y cansalada cada any ompli una jerra.
De lo que sos camps donen, ja el rustich no's contenta:
altra cosa li agrada y altra cosa li tenta.
Busca les darreries de formage en Burriana,
y les olives tendres en la serra Ilunytana;
si pasen pescadores cridant: -<<Peix del bolitj>>,
ama hi ha de barraca que mitja lliura fritj.
El vendedor d'horjata y d'aigua de ciba,
per entre les arbredes de 1'horta corre ja;
y en ella, iqufn escandalo!, hia qui pren chocolate,
inutil llepolfa que no admitix(c) ni acate>>.

La relacio de Batiste al propietari, potser es exagerada pel que fa a les
Ilepolies. Ja hem vist corn hi havia molts llepols arreu. Ws ajustada a la
realitat sembla quan atesta que el Ilaurador ara ja no se satisfy <<de lo que
sos camps donen > i vol altres coses. Es la temptaci6 de les menges delitables
que ell no produeix pero ha vist consumir a ciutat: els formatges de Borria-
na, el peix del bolitx, les olives tendres. Vol emular el ciutada. Vol, i pot.
Si abans els Ilauradors no tastaven la <carn de carnisseria>> sin6 <algun so-
lemne dia>> i ara cada any omplien una gerra de magre i cansalada, es obvi
que llur capacitat adquisitiva havia augmentat o que en ells s'havia operat

200. SALELLES, Els suspirs d'un llauraor , esc. ii.
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una mudanga que els feia lliurar- se a un consumisme desconegut fins aleshores.

L'existencia de compradors potencials atreien la pescatera i l'orxater. Al vell

Batiste, tot aixo li semblava reprovable. En l'anim de l'antiga generacio pe-

saven les habituds de temps menys grassos. No solament s'havien passat la

vida menjant poc perque no en tenien, ans s'havien acostumat a esser frugals

per por de consumir i mancar despres.

<<En aquells temps ditjosos de que vullch parlar jo,
pera almorsar bastaba rostir un pimento> ,201

diu Batiste, al final de la relacio. El <<pimento rostit>> ja ha estat esmentat per

Altamira i Palanca i Roca. Esmorzar magre, com el de l'ancia de Noblea

obliga, peca d'Antoni Palanca Hueso. premiada als Jocs Florals de 1898, i

anterior per tant a la poesia llorentina:

<<CARMEL:

PERE:

2Pos que encara no ha almorsat?
Si; ja m'ha donat to mare
unes olives y pa>>.

Per contra, el seu interlocutor, mes Jove, ho havia fet altrament:

<<me vaig pendre
apenes me vaig alsar
molt prop d'una pataqueta
y un bon tros de sofrasa»,202

sense que tampoc la diferencia fos gaire notable.
Tornant a Llorente: , no podem pensar que en algun punt s'estava con-

sumant un canvi? La poesia es de les seves darreres. Coincideix amb la serie

de commocions camperoles de la fi del periode, esdeveniments que empenye-

ren al primer rengle de l'actualitat els llauradors, grans oblidats fins aleshores.

Blasco Ibanez se'n feu interpret, critics i denuncia. Llorente, es limits a tes-

timoniar. La realitat pot presentar caires ben diversos, segons el lloc triat

per l'escriptor per a contemplar-la.

g) Segiieles de la pobresa

La fam i la indigencia, els treballs rudes i continus i la inferioritat social,

forcosament havien de produir en la nostra societat rural estralls que deixaven

rastre. La principal segiiela es 1'analfabetisme. Ja ho deia Burguet: els llau-

201. LLORENTE, Poesies valencianes..., pag. 331.

202. ANTONI PALANCA HUESO, Noblea obliga, recollida en el volum Cants de la terra
(Valencia, Domenech, 1899), esc. In, pag. 135.
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radors son <da gent mes ignorant / perque tampoc to motiu / per estar ben
educada>>, encara que ell mateix referia corn hi havia qui portava a escola
els fills en hoc de tirar-los al fem.

De confessions d'analfabetisme, no en manquen:

<<yo no entenc les beseroles>>,

diu un llaurador de Tres roses en un pomell,203 i per mes que apareguin per-
sonatges que asseguren haver rebut una educacio, ben aviat descobrim que a
penes Phan assimilada. Un llaurador pobre de Potries creu tenir ja prou amb
alto que sap:

<<Yo'studiat les beseroles,
se llechir el calendari,
y no gaste may rosari
si acas vullc resar asoles»204

Un altre de Carpesa, no pot relacionar la cultura amb el matrimoni:

<MARTA: ZSaps de lletra?
JOANET: Una miqueta:

lo qu'em pregunta esta bo
tPues que a de saber yo aixo
per a casarme en Marianeta?>>.

L'espectador sap que la tal Marianeta, corn acaba de dir Marta, <<se presia
molt de lluirse / y entre totes distinguirse / fent sempre la sifioreta> , i
compren que la incultura de Joanet sera un entrebanc del nuviatge. Urgit
per Marta, ell refereix quins son els seus estudis:

<<MARTA: Digues lo c'aches depres
que yo u fas per lo teu be.

JOANET: Pues si que liu contare
y sense deixarme res.
Sent yo chic mon pare asoles
de lletra es posy a mostrarme,
y prou Ii costa el ficarme
asi dins les beseroles;
despues, mon pare es cansa
y per mestre de cato
vach yo tindre a un motilo
que set mesos me dura;
y cuant estaba albansat
un poquet en lo llechir

203. PALANCA, Tres roses en an pomell, acte I, esc. vu, pAg. 25
204. SALELLES , Un casament en Potries, esc. II.
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el frare pega a fuchir
y a mi me deixa empastrat.
Abandonat y tan lliure
com me quedf sense mestre
no em podia posar destre
en lo tocant al escriure.
Habent pasat estes coses,
un llibre en lletra de imprenta
el llisc aixina a la espenta
si to les lletres ben groses;
pero li dic tia Marta
que si es lletra de ma
tropese a cada vega
pera llechir una carts».

Una iniciaci6 domestica de la ma d'un pare que tampoc no sabria massa i
un ensinistrament de fortuna per un motil6 passavolant han prodult un semi-
analfabet que, tanmateix, no es plany de la seva situaci6:

<<Si atres (h)o saben millor
asb a mi no me sen pasa
pero yo encara (h)a fet masa
pera ser un llauraor» 2DS

Tenia rah Burguet en dir que els llauradors no tenien motiu per estar ben
educats; ningu no els ensenyava i un poc que sabessin ja els semblava massa.
El paper educatiu del clergat era reconegut per altres autors:

<<Tot, pues, li hu dec a la siensia
del pare mosen Bernat.
Ell, que m'ensena a llechir,
a escriure y atres primors»,

diu un personatge de Palanca i Roca 206 I la resignaci6 de classe, ade s apa-

rellada amb l'escassa cultura, es altres vegades relacionada amb la pobresa,

de la qual hom fa virtut:

«Vost6 ya sap qu'el meu net
es pobret pero honraet» Z07

205. ZAPATER, Marianeta de Carpesa, esc. 6.

206. PALANCA, Tres roses en an pomell, acte III, esc. xi, pag. 59.

207. MILLAs, Anar per liana, esc. x, pag. 329. Una altra segiiela de la misPria, no
reportada corn hauria calgut al text del meu treball i que trobo quan redacto aquestes
notes, es la relacionada amb la malaltia:

<<Mos diu chent de poca roba,
pobruso d'el hospital ... *,

99



312 RICARD BLASCO

Actitud conformista parallela, corn paralleles son la indigencia i la ignoran-
cia. La manifesta incultura es aprofitada pels autors cada vegada que volen
produir un efecte comic, mes que mai si tenen ocasio d'afrontar el llaurador
amb la llengua dels senyors o els costurns de la metropoli. Ho fa Merele
en Els sufriments de Toneta; Miquel esta referint details del seu viatge a
Madrid i del dinar que li oferi el seu germs:

<<MIQuEL: Tragueren varios formaches
que veches, els then lane.

GoRI: Tots els noms van cambiant
eixos altos personaches>>208

Trabucant <<flan>> per fanc>>, Merelo cerca, corn feia Mills en Els microbis,
una facecia lexica que sintetitzi la incultura del personatge i que sigui com-
prensible pel public, excitant-lo a la rialla. Allo mes remarcable del passatge
es la replica de Gori, que tradueix una actitud d'embadaliment davant les
classes superiors. El miratge que exerceixen llurs costurns damunt les classes
subalternes es semblant al que exerceix llur llengua de prestigi. Dominar-la
sera un merit i desconeixer-la un pecat:

<<Y es pot dir que to chermana
com ha vixcut en Madrit
tant de temps, ha tret partit
de la llengua castellana:
lo qu'es pa'ixo es disinvolta,
no's ton pare , re-cudol,
qu'en ca espardetla que solta
li fa bambolles al s66,111

exposa Tonet en Dos gotes d'aigua, de Palanca i Roca. D'espardenyades n'es-
tan plens els sainets de l'epoca. Es el recurs mes habitual dels autors quan
volen escarnir els Ilauradors , o simplement satiritzar-los. En la mateixa obra
de Palanca , veiem corn l'home suposat incult perque solta les espardenyades
no vol passar per ximple ni esser confos amb un ruquerol , car ell s'estima
en mes per haver estat orxater:

<^Si pensara este bambau
que yo vinc de segar ara?»210

diu un personatge de PALANCA i ROCA (El secret de l'aguelo, esc. 6) referint els im-
properis de la seva sogra. L'insult es en funcio que, a l'epoca, nomes eren guarits als
hospitals els individus de les classes mes desposseldes.

208. MERELO, Els sufriments de Toneta, esc. 6.
209. FRANCESC PALANCA i ROCA, Dos gotes d'aigua (Valencia, Imp. Daroqui, 1871),

esc. ii, pag. 10.

210. Ibid., esc. ii, pag. 10. Bambau, segons MARri GADEA, es sinonim de <<beneit,
estolid>>. Es paraula que jo encara he sentit dir, abans de la guerra civil.
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Son frequents repliques com aquesta:

<<Despues ell no es ningun ruc>>,211

quan hom vol advocar per un llaurador en l'avinentesa de conjuminar el seu

matrimoni . I la replica contraria:

<< diu que tens poc pa ella...
que no vol chent de corbella
pa sa filla> u2

Hi ha un evident menyspreu de la classe d'origen , perque qui aixf s 'expressa

es una llauradora , un tant pagada de la seva benestanga , que la fa superior

al statuts del pretendent . Al capdavall , tots eren <<gent de corbella >>, pero la

discriminacio que hi practicava el ciutada s'havia contagiat als sectors mes

acomodats del mon rural.
Prolongacio de la incultura es la cega rivalitat amb els pobles veins, o

amb els forasters . Escalante ens n 'ha deixat constancia:

<<LEPE: No recordes cuant anares
a palos en aquells de Ares
que vingueren a les festes?

TALALA: Sent forasters no ya pena>>.

La frase es definitiva . Els nostres pobletans d'aquella epoca sentien for-

tament el fet de pertanyer a una microcomunitat . Era un lligam sociologic

tan indestructible , que justificava les cafrades de Talala:

<<MICALETA : ,Quf to mana , desastrat,

ficarte en eixos jaleos...?

TALALA: Corn eren forasters, yo
no creguf que m'esmarraba
si una palisa els pegaba
pera animar la funsio» 213

Talala es el mal-nom d'aquest personatge escalantf , paraula que , segons Marti

Gadea, es equiparable a beneit . D'altres no tan beneits es lliuraven a cafra-

des semblants, com ens reporta Morales San Martin:

<<Els chits del Cabanyal i els de l'orta, enguerrats sem-
pre, feen arca quan no tenien cosa mes bona que fer. I Llu-
cianet rodava la fona junt a Cento, capitanejant els dos la

211. BADIA i ADELL, La mating de sen Roch , esc. 10.

212. Ibid., esc. 13.

213. ESCALANTE , Lepe y Talala ( 1886 ), OC, III, esc. v , pags. 241-242.
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lluita . Si u dell dos caia <<en el cap roig » alguna vegaa,
1'atre no sols 1'arreplegava i curava Havant-li'l trinxet en la
cequia i embenant-lo en tires de la propia roba, sing que,
posat en salvo el ferit , tornava al camp de batalla a venjar
al nafrat company . I 1pobret del que la seua fona alcansa
aquella vespraa! 214

Brutalitat infantil que palesava un primitivisme irreductible. El mateix
que podia produir, entre els adults, el tipus del roder, no sempre fill del
primitivisme o de la incultura , sing que tamb6 dels antagonismes socials
derivats de la miseria. En tenim un de prototipic en La paella del roder, el
conte de Blasco Ibafiez que denuncia els serveis que els roders retien als
cacics i narra corn el roder , astuciosament , es eliminat . En trobem un altre
en la comedia de Palanca i Roca Tres roses en un pomell, estrenada quatre
anys abans del cop d'Estat de Morvedre. El Groc del cami real es un roder
reclamat per la justicia, al servei d'un candidat electoral que li ha promes
gestionar -li el perd6, pero que, al capdavall , l'abandona . Quan escrivia Pa-
lanca, devia Esser molt viu el record d'altres homes de tro, que possiblernent
encara senyorejaven el camp valencia: el Melliso, Trentaquatre i Galima, que
devia esser el de m6s renorn . Tots tres son esmentats per un personatge de
la comedia, el Pansit, que es plany de la protecci6 dispensada pel candidat al
Groc:

<<Tenint com t6 la nasi6
p'anar seguintlos el fil,
un cos de guardia sivil
qu'es la gran institusi6!»?15

De corn actuaven els guardies, parla el propi roder:

«Acaba d 'entrar
ara mateix un piquete
de dotse guardies sivils,
els coals 6rde espresa tenen
d'agarrarme mor(t) 6 viu,
en ca qu 'en la igl6sia em vechen» 216

I que no sempre la guardia civil fou utilitzada contra els roders, lladres,
criminals i altres delinquents ho sabrem pegant una ullada a 1 'Index crono-
logic que clou aquest volum. Entre el 1878 i el 1880 intervingue per reduir
els llauradors que es negaven a pagar les rendes als propietaris . Cinquanta

214. MORALES SAN MARTIN, loc. cit ., pags. 12-13.
215. PALANCA , Tres roses en an pomell, acte III, esc. viii, pag. 55.
216. Ibid., acte III, esc . v, pag. 51. No cal dir que 1'allusi6 a l'esglesia es refereix al

dret, heretat dels temps medievals , d'acollir-se a sagrat els delinquents.
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guardies detingueren seixanta-set capitostos dels vaguistes i els deportaren

a Mao. Es ben simptomatic que coincidint amb la revolta hi hagues un revi-

fament del bandolerisme:

<<La antigua plaga de los roders, nunca del todo extingui-

da, y en tiempos de revueltas politicas naturalmente exacer-

bada, pedia urgente remedio>>,

escriu un redactor de <<Las Provincias» passant revista als esdeveniments

i afegeix:

<<La sequla, calamidad asoladora de las provincial de este

litoral, lanzaba al merodeo brazos que no hallaban en el

trabajo legitima y lucrativa ocupaci6nu?I7

Els desqueferats, convertits en saltamarges, pillardejaven l'Horta, sense arri-

bar a esser roders, i meresqueren el mateix tracte de la guardia civil. Tot i

que la Societat Valenciana d'Agricultura no semblava massa contenta amb

els resultats de la custodia dels camps per la guardia civil,218 l'actuacio d'a-

questa feu impressio, i uns anys despres el fill d'Escalante, tambe Iletraferit,

posava aquest dialeg en una de les seves obretes:

<<TONI: La guardia sivil...
PEP: Es llesta!

RAFAEL: (Pea el criminal es atr6s).

TONI: Eixe benemerit c6s
tan sols bons servicis presta.
Si en Valensia, per fortuna,
li estiguera confiat
1'6rde y la seguritat
una semana, sols una...
en els huit dies, 6 avans!
no quedava chuaor,
ni lladre ni estafaor...
que no estiguera en Serrans» 219

217. J. Ll. F., La Guardia Civil y la custodia de los cameos, «Almanaque de Las

Provincias para 1880>>, pigs. 119-122; vid. tamb6 la pig. 20 i la 24, on son relacionats

els fets de 1'any. Cf. SEBASTIA, loc. cit., pigs. 52-54 i 97-99. Cf. tamb6 el rneu article

de #Serra d'Or*, ja esmentat. Vid., aixf mateix, A. Cuc6: Republicans i camperols re-

voltats (Valencia, Tres i Quatre, 1975), pigs. 13-143.

218. «Almanaque de Las Provincias para 1881N, pig. 23: << ...la solemn discusi6n

que bubo en la Sociedad Valenciana de Agricultura sobre los resultados de la custodia

de los campos por la Guardia Civil, que no parecfan tan satisfactorios como se espe-

raba. Esta fue la opinion de aquella sociedad...».

219. EDUARD ESCALANTE I FEO, Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans,

estr. 26-111-1887 (Valencia, Mariana i Sanz, 1887), acte II esc. VIII. Aleshores, les tortes

dels Serrans estaven habilitades com a preso.
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Els qui parlen son tres presos que es troben a les torres de Serrans dins ]a
cella coneguda pel nom de <da Canyeta>>, segons acota 1'autor. Qui fa la lloa
es un innocent que s'hi troba per un equfvoc i es evident que la lloan4a es
fonamentava en el record dels esdeveniments tot recents. El fill d'Escalante
no ignorava que el seu protagonista expressava un punt de vista que era el
dels propietaris rurals -que probablement nodrien bona part del public-;
la coincidencia no ha d'estranyar-nos: a mes d'autor de sainets Eduard Esca-
lante i Feo era corredor de finques i era casat amb una prestadora u0

Del costum de portar armes els ilauradors, tenim un document anterior
al pronunciamiento de Martinez Campos:

<CARAGOL: ,A fe que va poc armat!
COLAU: Porta mes ferro damunt

qu'en ya en casa un mafi6»,22I

pero en obres posteriors sovintegen els pinxos fatxendosos que es vanten de
portar-les i molts personages de Blasco Ibanez recorren al trabuc per a re-
soldre llurs problemes.

Totes aquestes sequeles de la pobresa empenyien a 1'emigracio, de la
mateixa manera com veierem a ciutat . Podem constatar -ho d'individus que
hi tornen:

«JAUME: Tio Nelo! Voste es?
Quant temps sense vorel!

NELO: Vaya!
Ha estat deu anys en Alger!
Vinguf el dilluns>>,tm

o d'altres que fan projecte d'anar-hi. A Batiste, protagonista de Tres roses
en un pomell, el mou la contrarietat amorosa, pero els seus amors son con-
trariats perque ell es pobre; rao per la qual, segons ens conta mossen Bernat:

<<Diu que busca temerari
michos que acaben la vida,
y a allistarse va enseguida
pa America voluntari» m

L'atraccio dels emigrats era, pero, 1'Africa. Ja ho veierem entre els ciuta-
dans. Altamira refereix un cas de la costa de Moraira:

220. RAFAEL FERRERES, Eduardo Escalante. El hombre y la obra (Valencia, Imp.
Domenech, 1967), pags. 104-106.

221. ARNAL BRUSOLA, iNo entrark en llista!, esc. 10.
222. CIVERA, Carmelo el tonto..., esc. I, pag. 2.
223. PALANCA, Tres roses en un pomell, acte III, esc. xii, pag. 61.
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<Com tants atres, el pare de la meua heroina, sent en-

cara fadrf, va emigrar a la veina costa d'Africa. Alli va

segar , recollf espart, cuida vinyes i hortes, es baralla amb

moros i francesos; i finalment, veient que la fortuna no el

favoria, va fer reconte de capital, va vote que en tenia poc,

fragua proyectes, es va casar amb una paisana tambe emi-

grada, i torna...>>?P

Ignorancia i pobresa es conjugaven per engendrar supersticions, en tot

semblants a les manifestades pels ciutadans, be que matisades d'un fons

ancestral propi de les comunitats agraries; en podem escollir una mostra

de En la nit de Sen Chuan, de Roig i Civera:

<<QUIQUET: Es la nit de Sen Chuan.
La que a les dotse s'arrima
est'herba chunt al seu mono
to una cabellera aixina>>.

1Js una herba que tant pot valer per a les persones com per als animals:

<<A 1'aca del do Rispa
li 1'ha posi 1'afi pasat
y li creixque vara y micha...
Atres propietats to est'herba:
qui a les dotse se l'arrima
si li fa mal el quixal
es que li pasa enseguida:
al que to dolor de ventre
ya esta bo>>.

Quiquet es manescal i per co l'autor es mofa d'ell (es el pretendent que sera

finalment rebutjat):

<<Si es que ya algun animal
qu'en garrofes s'enrosina,
si alguna se li entravesa,
no tingues pdr que patixca;
al moment, per los rinons
li la baixa a la bejiga> .

Mes avant, Roig i Civera posa en boca d'ell una relaci6 conforme amb les

tradicions de la nit de Sant Joan:

<<La campana
va a tocar dotse molt pronte;
y vullc que tingau en conte

224. ALTAMIRA, IOC. cit., pag. 45.

225. RoIG I CIVERA, En la nit de Sen Chuan, esc. ii, pags. 7-8.
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qu'a eix'hora s'espolsa y grana
l'herba que Bona be y mal:
qui a la batalla darrera
arranque la falaguera,
conte que to un dineral:
mes deu estar advertit
qu'al cullirla tot retrona:
ya un gran terremoto y trona,
y es fa molt fosca la nit.
Pero Sen Chuan despues
en pago del seu valor...
abrasantlo en gran amor
li entrega un sac de din6s>>.22-1

La frustrada collita de la falguera dona peu a una escena comica , al final de
de la qual el do Pere blasma el supersticios:

<<Mentira pareix qu'un home
qu'algo sap de medisina
crega en les superstisions
a qu'el poble baix se lliga,
filles de crasa ignoransia
y propies de chent sensilla,
que la relicho y la siensia
y home que sapia y que llixca
les superstisions rechasen!».

Roig i Civera coincideix amb el seu blasme amb aquell altre de Lluis Cebrian
que Ilegirem al capitol anterior. Volent descarregar, pero, de serietat i pe-
danteria 1'escena, fa que, mentre el do Pere enraona, Quiquet rodi una cadira
i aixi el veil pot exclamar:

«Che, no r6des la cadira,
qu'aixo es mal seiiah>,u'

co que devia excitar la rialla del public.

3. LA SOCIETAT LITORAL

a) Els costaners: relations amb l'urbs

A poc a poc, en les pagines anteriors, s'han anat filtrant uns pots testi-
moniatges de la nostra societat litoral durant la Restauracio i la Regencia.

226. Ibid., esc. Ix, pags. 19-20.
227. Ibid., esc. xv, pags . 25-26.
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Hem llegit que, en el Cabanyal, quan els xics <podien tindre's drets i nugar-se

els camals>> els pares <<el tiraven a la mar>>, de faiso semblant als llauradors

que «tiraven al fem>> Ilurs fills. Hem conegut la similitud entre 1'habitatge

llaurador i el costaner; un titol d'Escalante es prou explicit: Barraca en lo

Cabanal. Llorente ens referia que les pescadores anaven per 1'Horta cridant

<<peix del bolitx!>>. Hem anotat corn hi havia productes de la mar en la dieta

Ilauradora. Hem vist els xics del Cabanyal enguerrats amb els de 1'Horta

i costaners que emigraven a l'Africa. Tenim ja una idea de la interdependen-

cia de la mar i el camp i no ens costars massa esforc de comprendre que

encara interdepenien mes l'urbs i la costa.
Tanmateix, abans d'endinsar-nos en 1'anslisi de la societat litoral, cal que

remarquem l'escassetat de texts literaris que s'hi refereixen. Son menys nom-

brosos que els referits a 1'area rural. Que jo recordi, a penes un parell d'obres

de teatre tenen per mart un indret costaner. En canvi, en tenim proporcio-

nalment mes en prosa que de temes urbans o llauradors. A tot estirar, ens

sera possible d'espigolar ca i lla en la produccio literaria del periode algunes

allusions esparses en obres teatrals d'ambient urba o rural, o en poesies de

certamen. Tot plegat, son llampecs esporadics que illuminen fugisseres silue-

tes. I , per tant , si ha estat curta la nostra coneixenca del mon rural , encara

sera mes minsa la que podre i tenir de les zones litorals.

L'home valencia del litoral no era gaire conegut pels ciutadans de la

capital; consegiientment, tampoc no ho era pels lletraferits de ciutat. La

ruda activitat del mariner i la seva particular jornada de treball no afavorien

els seus contactes amb 1'urbs. Pel seu costat, els habitants de Valencia s'abo-

caven a la mar molt de tard en tard i , quan ho feien , no passaven dels

poblats maritims, prolongacio de la metropoli. L'afeccio d'Escalante al Ca-

banyal era perque hi havia nascut. La de Morales San Martin pel Canyamelar,

perque hi era apotecari.

La relacio humana de la costera amb la ciutat la mantenien les dones.

La quotidiana presencia de pescadores que anaven a vendre al Mercat per-

mete que Escalante les fes sortir en els seus sainets. La Morena de En una

horchateria valenciana, vestida, segons acota, <<al use de las marineras del

Grao y llevando una cestita debajo del brazo>>; Pepa la de Tremontana, de

Un buen moso, definida, quan entra en escena: vse supone es vendedora

de pescado, vestira como estas , y aparecera llevando dos cestas , una debajo de

cada brazo>>... Al Portfolio de Valencia, de Thous i Fe, surt al Mercat una

pescadora, que s'autodefineix, assabentant-nos dels seus afrontaments diaris

amb algutzils i burots:

A mi me dihuen Vaora.
No hia millor peixcaora
dende el Grao al Cabanal
y al entrar per lo fielato
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sempre fas pasar mal rato
als ahulles de portal.
iLlus o molls ! iReig 6 tonina!
iracha, pachells y sardina
creixen sempre en lo meu pes!
y pateix com Cheremies
1'alguasil que tots els dies
me denunsia en lo repes».t

Badenes i Dalmau la copsa tambe arribant a l'urbs:

<<y 1'alegre peixcadora
entra a vendre tota ansiosa>>,2

drecant un retrat, mig ideal mig realista, en altra de les seves composicions:

<<Esbelta, garrida , airosa
corn la palmera gentil;
viva, rumbosa, descalga;
de indiana 'l pobre vestit,
penjada al brag la cistella
plena de peix del bolig,
va torrent la peixcadora
per hont la porta'1 desti,
tot cridant reviscolada:
<gVoleu moll? iMoll d'ara vim>3

La pescadora no podia faltar en els Tipos d'auca . S'encarrega de retratar-la
Manuel Lluch i Soler , que la veie amb la cara <cremadeta del sol », venent
no pas al Mercat sing arreu:

<<en sons crits nostres ohuits atrona
cuant la trobem en cuantsevol carrer>>,

i es molt minucios en la descripcio de la seva aparenca:

<<El vestit qu'ella gasta es de sarasa,
pero que sombra hui d'allo no hu es,
deixa d'apedasarlo y com la estrasa
alli ahon poses els Bits s'en va un troset.

1. MAXIMILIX THOUS i VICENT FE, Portfolio de Valencia. Ensayo de revista en an
acto y siete cuadros en prosa y verso , original de los senores ... Msisica del Maestro Vi-
cente Peydro ; estr. 15-1-1898 (Valencia, Imp. Ripolles , 1898 ), quadre 2.', esc. 3.

2. BADENES , Cans de la Ribera (Valencia, 1911 ), pag. 131.
3. Ibid., La peixcadora , pags. 121-122, en el vol . citat ades.
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Per botes, cuant ne du la peixcaora,
de pell de gat guarnits pbrta als peuets seus [sic]
els ruidosos socs que de mig hora
incomoden a un sort en los colpets.

Al estil de dos anses pbrta els brasos,
pues aixina ella pot alsar mes pes,
y dos sistelles grans, en los mes casos,
li penchen del costat esquer y dret».

Una part de la composicio preten traslladar en vers el regateig de la pesca-

dora amb la compradora i mereix citar-la per llarg, perque Lluch i Soler

encerta a reflectir molt vivament una escena que aleshores era habitual als

carrers de Valencia:

<<Si en les vespraes d'estiu
oixc una veu desgarra,
qu'als vehins pregonant va
el aladrbc , gros y viu,
al balco m'en ixc un rato
per yore a la peixcaora,
reiiir en una senora
que vbl comprar molt barato».

El dialeg entre les dues dones transcendeix una tensio idiomatica i una altra

de social ; de sempre la gent marinera ha covat un ressentiment contra la

ciutadana , pensant que el peix costa molta suor i moltes penes , que no son

prow avaluades pels compradors:

«Pues qu'a voste li pareix,
la llechuguina pudenta,
que pase en lo mon de renta
pera regalarli el peix?>>
<<A ocho to lo he pagado
y no vale mas, no creas...n
«Pues si oste no come obleas
no rosegara el pescado.
Ma to si es poc regatona,
per dos o tres cuens cochinos!
iQue vacha y menche pepinos
y no peix, la s6 fartona!>>.

Lluch i Soler es crew en el deure de subratllar:

<<Parlar sempre molt claret
es propi de peixcaora
cuant li achusta una sinora
la iliura de peix fresquet>>,
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i a continuaci6 refereix com forma part del ritu del regateig
d'anar-se'n per tornar-hi tot seguit:

<<Despues de mbure un moti,
tirant bromera se'n va;
pero esperem la torna,
pues ella sempre ho fa aixh>,

i descriu la represa de l'operaci6 comercial:

<<Al can d'un rato podreu
tornarla a yore pasar,
y la ohireu preguntar
en una mes dolsa veu:
-<<Siiioreta tqu'ha pensat?
^M'afechix huit dines mes?
Mire que porte molt pes
Y hui enca no m'ha estrenat! *.
Y entonses sol sosuir
que ya no'n vol la sinora,
y torna la peixcaora
atra volta a malahir>>,

No sempre es romp el tracte, pero:

<Si s'apleguen a achustar
com sol sosuir tambe,
encara es posible que
rifiguen abans de pesar.
Pues al posar l'aladroc,
els molls, 6 llus 6 sardina,
sempre el compraor opina
que lin donen massa poc;
en tant que la peixcaora
posant el dit en el pes,
sempre diu qu'en hia de mes
pa convindre a la sinora>>.

fer semblant

Hi ha una evident diferencia entre el retrat -afectu6s, perO ajustat a la
realitat- de Lluch i Soler i la lfrica idealitzacib d'un Badenes. Lluch i Soler
no vol sublimar el tipus i acull en la pintura adhuc els trets menys simpatics
del personage. La pescadora es dona que s'exalta <<per manco, molter voltes,
d'un diner>> si be la justifica: <es perque ha de mantindre alguns chiquets> .
Pot esser jugadora -l'afecci6 al joc estava molt escampada aleshores- i
capac, per tant,

<de pedre a son marit al empenarli
la vela y el tim6 chunt en los rems>>,
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i participa de 1'afany, comti a tota la <<gent menuda>> de 1'epoca, de regalar-se

amb menges o begudes delitables, hedonisme dels pobres famolencs:

<<En cuant ella ha acabat la venduria
y en la bolchaca es trbba uns menudets,
ya la teniu fica en la horchateria
fentse micha pastilla y un bollet» 4

1;s, finalment, <buscadora de la vida» i potencialment contrabandista: «si ahir

vengue percal, hui ven tabaco>. (Al contraban dediquem un apartat, tot

seguit.)
Als dos darrers versos de Lluch i Soler que acabem d'esmentar hi ha un

ressb d'altres d'Escalante, escrits nou anys abans, i que reflecteixen 1'hedo-

nisme de les pescadores i llur caracter convencionalment optimista:

<<TOFOLET: A to eixe cheni to mata.
MORENA: No hu cregues: yo soc del Grau...

TOFOLET: Idem.
MORENA: Y res m'acobarda;

saps lo que yo dic: pesar,
d'asi no tens que pasar;

(assenyalant-s'hi la gola)
y en seguideta, bollet,
pastilla y got de i£ quinset> 5

Dita tbpica que va recollir tambe, vint-i-set anys despres!, Blasco Ibanez,

assegurant, per boca de la tia Picors, que era <<lo que dia la meua mare

i lo que s'ha dit sempre de la Peixcateria>> (del Mercat) 6 Cal demanar-se si

Escalante l'havia recollida alli en llavis populars, o be si el poble 1'havia

recollit del saineter, i 1'havia posada en circulacio amb gran fortuna.

Fidel observador de la gent i destre transcriptor del seu llenguatge collo-

quial, Escalante ens ha deixat una escena on es barallen dues pescateres, amb

copios repertori d'invectives:

«DoLORS: iDona, casi rn 'atropella!
i Pase vost6. Ni que anara
a guanar choya!...

PEPA: Anirem

com voste , que pareix que vacha
chafant ous.

4. MANUEL LLUCH SOLER, La peixcaora, en Tipos d'auca ..., pags. 161-164.

5. ESCALANTE, En una horchateria valenciana (1869), OC, III, esc. iii, pag. 163.

6. V. BLASCO IBANEZ, Flor de maig , traduccib de M. DURAN i TORTAJADA ( Barcelona,

Ed. Mentora, s.a.), pag. 26. La dita tbpica ha estat arreplegada tamb6 per ESTANISLAU

ALBEROLA i MANUEL PERIS FUENTES, Refraner valencid (Valencia, Ed. Arte y Letras, S.a.),

pag. 78: <El pesar de la peixcaora: pastilla, bollet i got de quinzet*.
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DOLORS: Nino me corre
ni l'arros me se socarra>>.

La mutua insolencia les fa atribuir-se supersticions, que devien esser de les
mes corrents:

<DoLOxs: Cuant yo entropesi en un coixo
avans, al eixir de casa,
ya diguf: mala sepal,
algun pesarot m'aguarda.

PEPA: Yo ha trobat a un cheperut:
huf tot me eixira de cara>>.

La disputa no passa d 'esser verbal. Les dues dones son del mateix tremp:

<<PEPA: Voste vol
traure el garret , y se escatla.

DOLORS: Voste el trau millor cuant crida:
<gVoleu peix? ^reig 6 caballa?>

PEPA: Muchito, y en bona veu.
<gMolls 6 llus? Peix vivet d'ara>.
Pero yo no m'amague,
mentres que voste s'amaga
pera vendre el contrabando
que du, hasta dins la castana>>.

N'hem de parlar, del contraban, activitat complementaria de la pescatera,
ben rendible:

<<DOLORS: Mira, bons duros me canten.
^Sents? iEls tinc en la bolchaca!

(Els fa sonar).
PEPA: 1Duros! Lo que to tens, es

tot el Hato de la Habana.
DOLORS: Y to molta llengua, pero

no cregues que a mi me'n falta,
y prou esmola.

PEPA: Pues mira,
si acabar vols de esmolarla,
puc servirte, que pea to
tinc bona pedra en ma casa.

DOLORS: iHan vist vostes quin descaro!»?

Exclamacio adrecada al public, obeint el mecanisme de complicitat del per-
sonatge amb 1'espectador, que es regla del caracter obert del nostre teatre;
en aquest cas, a mes, innocent recurs per a demanar-li 1'aprovaci6 i l'aplau-

7. ESCALANTE, Un buen moso ( 1889 ), OC, III, pags. 340-341. De quins insults eren
possibles en boca d'una pescatera , a mes d'allo que hom pot llegir a Flor de Maig de
Blasco Ibanez, heus ad els registrars per M. Thous i V. FE (loc. Cit.): <iCarracuca!
iMonflorita ! 1Famolenca ! iCoent! iTinyos! iMico! iFumarell! iMocos!>.
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diment. Jo crec que no es dificil d'imaginar que el public que hauria presen-

ciat mes d'una baralla entre pescadores ben semblant a 1'escrita per Escalante,

hi gojaria. Expressions com <<el flato de la Habana>, alludint al fum dels

cigars havans contrabandejats , ens semblen , a mes , un encert colloquial de

1'escriptor.

b) Un mariner en escena

En la copiosa produccio teatral d'aquest periode, no he trobat mes que

una Bola vegada un mariner que trepitgi el cadafal. L'obra to 1'argument ja

tan conegut de les desventures amoroses d'una parella, be que ara l'entrebanc

dels seus amors no es prodult per altri sing que neix en la fadrina per una

questio de vanitat . Ja hem esmentat alguns parlaments quan parlavem de

l'aixovar llaurador . Perque el mariner que Burt a escena , no es el nuvi, sing

el futur sogre. Jeroni, el nuvi, es Ilaurador. Es aquesta una altra particula-

ritat de El casament de les borles, d'Antoni Roig i Civera: que ens mostra

la coexistencia de les dues comunitats. El hinterland de la ciutat de Valencia

presentava rodalies on s'interferia la vida llauradora amb la marinera, en una

simbiosi gairebe simbolica. No es aquest simbolisme allo que mogue Roig i

Civera a escriure el seu apropbsit valencid. Segons confessa, l'escrivi, l'assaja

i l'estrena -al teatre de la Marina del Canyamelar de Valencia, el 10 de

juny de 1874- en vuit dies!, i hem de reconeixer que, havent estat creat

amb tanta pressa , es un dels mes reeixits sainets de 1'epoca i justifica la satis-

faccio amb que l'autor el dedica a factor Vicent Plumer, que encarna justa-

ment el mariner do Ximo. L'accio de l'apropbsit s'esdeve al Poble Nou de

la Mar i penso que Roig i Civera va triar aquesta localitzacio sabent que

anava a estrenar -lo alli mateix i volent , per tant , oferir al public -evident-

ment local- una representacio teatral de la propia comunitat . Es un dels

casos mes flagrants d'inter-relacio autor-espectador s

Quan surt a escena el do Ximo ens assabenta d'alguns detalls forca inte-

ressants ; trobem indicacions meteorologiques i de la pesquera:

«XIMO:

JERONIET:

Yo ha saltat en terra ades
perque ya un gregal tan resio

y uns arroixims...
Qu'han mart, ue...

XIMO: No ham tengut mala peixquera!
mos se s'ha escapat un reig

8. El Poble Nou de la Mar era format per l'agregacio del Cabanyal, el Canyamelar,

el Cap de Franca i altres partides i fou annexat a la ciutat de Valencia el 1897. MARTf

GADEA, en el seu «Diccionari >>, publicat sis anys abans de 1'annexi6 , xifrava en 3.000 els

veins del Poble Nou de la Mar, i deia: ano tiene productos agrfcolas , contando solo con

la pesca, y el alquiler de barracas y viviendas en verano para los banistas>>.
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de set arrobes y micha!
JERONIET: Home, que ben pesaet...
XIMO: Pos mira, no pesa manco;

pero de llus y pachell,
polps, sepietes y morralla,
molls, rabosa, sepionets,
garneus, malarmats y ostions,
de tota clase de peix
n'ham mort sobre... tres arrobes».

El repertori d'allo que s'ha pescat -que podem juntar a les diverses crides
de les pescadores, ja esmentades- revela la riquesa de la fauna marina del
golf de Valencia l'any de la Restauracio i potser induira a tristes reflexions
a aquells que coneguin factual depredacio. En el cas de l'apropbsit, el futur
gendre to per mentidor i hiperbolic el futur sogre:

<<JERONIET: Vaya, vaya! Pos yo veig
qu'han fet molt bona peixquera!

XIMO: Home, no; tal cual no mes.
JERONIET: Y no han mort ningun galfi? [= doff ]
XIMO: Uns cuants burros...
JERONIET: Com voste...

es afisionat a vorels...
y luego a contarmoseu!...».

El joc de paraules, no se si val la pena d'aclarir-lo. Burro es l'ase, pero tambe
un gobi, gobit o cabot, segons Fabra; segons Marti Gadea, peix de quatre
polzades de llarg, color obscur, carp molt gustosa, que es cria a les toques.
El futur sogre, no esta per sornegueries:

«XIMo: De mi no's burla ningl ;
hu has entes be, Cheroniet?

JERONIET: YO, si'm burlara em riurla.
XIMO: Y si't rius...
JERONIET: Visi no mes.

Voste es riu?
XIMO: Ni tampoc sequia.

^Eixa ahon t'ha pegat, chiquet?
Ya t'ha dit una y mil voltes
qu'a pillo no'm guanes!» 9

La vivacitat de les repliques i la disposicio de 1'autor a presentar amb sim-
patia un mariner eixerit, fa pensar que bona part dels espectadors pertanye-
rien a la mateixa classe social i que haurien d'aprovar 1'enginy amb que el
do Ximo se sortia de la batalla dialectica. Despres, 1'apropbsit segueix el seu

9. Rolu I CIVERA, El casament de les borles, esc. u, pags. 355-356.
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curs, i allo que podia interessar-nos ja ho hem recollit, pagines enrera. L'autor,

per no desmentir el personage, encara li escriu d'altres repliques amb carac-

ter. Quan es parla dels matalassos i dels coixins de ploma de 1'aixovar, el

do Ximo fa la comparanca:

«Pues yo, a bordo de la barca...
barret per capsal no mes».10

La filla de Ximo vol desfer el casori perque 1'espill no to borles. Ell, per
capgirar-la, li recorda com fou de modest son propi matrimoni:

<<Mira , yo cuant me casi
casi, casi, no tenia
ni perol pa posar l'olla;
una marfega mig buida,
un bolicho, cuatre armalls,
una taula , una caira,
una estampa de Sen Tem;
un atra de la Divina
Pastora y una paella>>.11

Heterogeni aixovar on els atifells casolans mes indispensables es barregen
amb els minims estris necessaris, sense oblidar les imatges del culte domes-
tic. Ws avant, planyent-se de la decisio de la filla, Ximo tem el comentari
de la gent . No pas solament de la gent en general , ans el de la gent concreta
amb la qual conviu diariament:

<<S'en va a armar una en lo poble!.. .
En cuant sapien y s'enteren
que s'ha desfet el casorio
per 1'espill y les borletes,
voras faena! Dimoni!
Si en ser cuestio de femelles!...
En cuant ho sapien els chics,
les peixcaores que venen
en lo mercat y les dones
del Cap de Fransa s'enteren,
ya mos ha caigut el loto!>>.12

El <<cap de Franca>>, toponim avui caigut en desus, era, segons Marti Gadea,

un llogaret de barraques de pescadors, contigu al Canyamelar. Entre els

infortunis que prediu Ximo (<<ya voras com mos roseguen! / ni podrem eixir

10. Ibid., esc. iii , pag. 360.

11. Ibid., esc. vii , pag. 368.

12. Ibid., esc. xiii , pags. 378-379.
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de casa!>>, n'hi ha uns que descobreixen com, en aquella epoca, 1'especial
textura social permetia que un esdeveniment privat obtingues un resso pIi-
blic, i que la literatura s'hi empares:

«Y mos trauran cansonetes;
y escriuran una comedia
tambe, pa qu'es represente!>>, 3

Es un indici del caracter eminentment popular de la nostra literatura d'ales-
hores; bona part dels colloquis, romancos, dites topiques i paremies, sem-
blen haver-se inspirat en fets reals. Per que no tambe el teatre? Hi ha, en
aqueixos versos, com un signe d'intelligencia de 1'autor als espectadors, com
dient-los: he reflectit un cas que tots coneixeu. Fou aixi? No n'estern pas
segurs. I, tanmateix, ens assalta el dubte.

c) Els <<poetes de guant>> i el tema mariner

Els poetes floralescs tambe pararen llur atencio en la gent marinera. No
gaire, pero bastant per a fer-nos coneixer llur punt de vista, que trobem
encarcarat i amb propensio a caure en els topics.

La Flor Natural dell Jocs Florals del 1883 la guanya Josep Aguirre i
Matiol amb la poesia Lo peixcador. Aguirre i Matiol era fill del Grau de
Valencia. Educat a Franca, intim de Querol i de Llorente, fou un prototip
de <<poeta de guant>>, per la cultura, les relacions i la benestanca. Com a
rimaire, no passa de discret. De totes les poesies que aplega en volum, Lo
peixcador es 1'6nica que to una vessant popular.14 I com que visque sempre
al Grau, dirigint un negoci de transports maritims, hom pot fer confianca

a la fidelitat dels pocs detalls realistes que esquitxen la composiciu: els
arrenca, probablement, d'algun model viu. D'altra banda, la poesia es un

intent de sublimacio del pescador, escrita amb estil ades romantic ades rea-
lista, propens a la narracio, que vol produir un efecte alhora dramatic i
heroic.

Examinem l'esquema de la composiciu, abans d'esmentar-ne aquells frag-
ments avinents al nostre proposit. La introduccio es un dialeg del poeta i

13. Ibid., esc. xIII , pag. 379.

14. JOSEP AGUIRRE MATIOL, Lo peixcador, dins el <<Llibre d'Or dels Jochs Florals»
(Valencia, Imp. Domenech, 1895), pags. 59-68; tambe pot llegir-se a la plaquette de
1'autor Ecos de la caseta blanca, apareguda a la colleccio << Poetes valencians contempora-
nis>>, num. 10 (Valencia, A. G. Gamon, s.a.), pags. 8-16. Sobre Aguirre Matiol (1842-1920),
vid. F. ALMELA I VIVES, La taronja i la poesia. Josep Aguirre Matiol, «Mirador> (Bar-
celona, 22-XII-1934), i T. LLORENTE FALcb, Recuerdo de Jose Aguirre Matiol, <Semana
Santa. Valencia. Distrito Maritimo> (Valencia, 1949).
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<la musa de vora mar>>; aquell li ofereix portar-la a ciutat a esser <<Reina

d'una festa>> (els Jocs Florals) i ella es nega allegant humilitat i pobresa, i

s'allunya despres de lliurar al poeta una canto, que es la que aquest pre-

senta al certamen. A continuacio, venen dos cants. El primer, iniciat per

una suposada troba del pescador -on sentim, curiosament, un resso d'Es-

pronceda-, es la descripcio per 1'autor d'una joiosa jornada de pesca. El

segon, mostra el revers de la medalla, les fatigues, els perills, la desgracia.

Les darreres estrofes son d'exaltacio: els personages del poema son, per

al poeta, dignes descendents dels mariners de Grecia, dels pescadors de

Galilea, dels lluitadors de Trafalgar i de Lepanto, i de Cristofor Colom.

(Remarquem com no hi ha cap allusio als mariners catalans, que un elemen-

tal sentit geohistoric hauria hagut d'inspirar el poeta; sense esforc, s'hi hauria

pogut encabir un Roger de Lluria; altres ratpenatistes ho haurien fet.)

Ja es compren que la poematica relacio d'Aguirre i Matiol a penes to

valor documental per a nosaltres, a despit de la seva inspiracio demotica.

Tanmateix, podem destriar-ne alguns versos utils. Verbigracia, la descripcio

del vestit de la pescadora:

<<La que per escarpins porta
espardenyetes d'espart;
en lloch de vestit de seda,
pobra falda de percal;
al coll, mocador de pita,
y cenyit vermell collar»,

o la del vestit del pescador:

Als peus groguenca espardenya,
peuchs de drap borreguer,
y de la mateixa tela
lo jaqueto y saragiiells;
la faixa blanca cenyida,
y dins lo negre barret,
pera entretindre la boga,
tabaco, pedra y esquer»,

o 1'apunt, ben sumari, de la feina:

<<Y al arribar a la roca
de llevant 6 de ponent,
se atria del tot la vela,
lo pejal abaixa Hest,
y pie lo pit d'esperansa,
se tira a la mar l'ormeig;
y si 1'oratge acompanya
y esta menjador lo peix,
se van omplint les paneres
de dentols y de pagells».
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La resta de les referencies, sense forca, ni poetica ni descriptiva, son clixes.
Aguirre sentencia «que tot aquell que s'embarca / to la sepultura als peusu,
indica algunes creences religioses: portar a la Verge «una corona de roses /
y un tros del trencat timo» com a ex-vot per haver-se alliberat de la tem-
pesta, encendre un ciri a la Verge la famflia que aguaita la tornada de la
barca; i intenta comunicar-nos el sentiment de la tragedia:

<<Y no tornara la barca,
que d'ataut servi al mort!
Y queden pobres,itan pobres!
que no tenen... ni el consol
de plorar sobre'l sepulcre
ignorat del peixcador>>.

Ans d'evocar la serie de mariners historics amb que remata la poesia, con-
signa que el pescador <<si se salva del naufragi, / la desgracia el fa mes fort>>.

Ara caient en prosaismes, despres alcant-se en dubtosos lirismes, Aguirre
es ressent d'una manifesta inspiracio literaria -un pecat coma a molts dels
nostres <<poetes de guant>>- i aixo fa major el contrast entre ell i un Badenes
i Dalmau, que cantava amb tanta frescor la pescadora.

Entre pescadors imaging Puig i Torralva una ficcio poetica titulada Flor
de la terra.15 El seu argument es tambe sentimental. Una famflia marinera
to un fill que es cridat al servei militar. Al cap d'uns mesos, reben la notfcia
que es mort. La mare es resisteix a creure-ho, i aixf mateix la ntivia; cadas-
cuna pronuncia un vot davant la Mare de Deu dels Desemparats. Passa el
temps i, acomplert el servei, el jove torna: la notfcia era falsa. Acut la mare
a fer la promesa a la Verge, acompanyada pel fill. Allf troben la nuvia que
ha anat a acomplir el seu vot. Com es veu, la faula hauria pogut descabde-
Ilar-se en qualsevol altre ambient; no es forcosament marinera. La mar es
un pretext del poeta. Nogensmenys, hi ha versos que transparenten una visio,
tambe literaria, pero una mica mes lfrica que la d'Aguirre i Matiol, de 1'exis-
tencia quotidiana dels pescadors, els quals, com que el poeta es un lletraferit
de Valencia, no son altres que els del Cabanyal:

<<Molt prop de nostra plaja lo Cabanyal reposa
y semblen ses barraques gavines de la mar,
que al yore aquella terra tan esplendent y hermosa,
apres de sa volada lluntana y fatigosa,
tal paradfs prengueren un jorn per descansar>>.

A 1'orgullos sentiment del nostre paisatge s'ajunta una tendencia idealitzadora

15. PUIG i TORRALVA, loc. cit., pags . 87-91; la poesia guanya el primer accessir a la
Flor Natural dels Jocs Florals del 1896.
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del mon no urba, grata als floralescs; hi conflueix l'enaltiment del m6n del

treball, car a aquest poeta:

<<Alli hia una cabanya que amor y pau respira,
ahon viu una familia de pobres mariners;
lo ventijol salobre gustosament aspira,
la mar que 1'alimenta sense temor ovira
per mes qu'en ella troba mes penes que plaers.
Sancera aquesta vida la passa en les peixqueres
del bou y lo palangre, lo volanti y bolig;
quant son ben abundoses, porten les naus veleres
de peix de tota mena colmades les paneres
que a sa pobreca honrada curt capital afig>>.

No cal mes per adonar-nos de la superficialitat de la contemplacio.

Dues son les poesies de tema mariner que escrivi Teodor Llorente. Essent

retoric mes destre i observador mes atent que Puig i Torralva i Aguirre i

Matiol, haurfem pogut esperar d'ell un testimoniatge mes interessant. Pero

no es exactament aixf. Sense arribar, com el darter, a la repeticio de clixes,

ni inspirar-se tampoc en models literaris, Llorente no s'acosta als costerencs

amb 1'afecci6 i la profunditat que tenia quan s'acostava als llauradors. Els

seus versos son sentimentals. El sentimentalisme, segons que sembla, fou

1'actitud general dels <<poetes de guant>> davant les classes mes desposseides.

Aixo no fou obstacle perque recollfs alguns caires de la realitat.

La primera de les composicions es La barca nova 16 i es datada a la platja

de Natzaret, veIna a Valencia, on probablement estiuejava el poeta, el ju-

liol de 1904. Vull insistir-hi: Punic contacte que la major part dels lletraferits

valencians semblen haver tingut amb la mar era quan llogaven <<barraca en

el Cabanyal>>. (0 en Natzaret, com ara.) Es tracta d'una narracib versificada

d'argument molt simple que el poeta conta en primera persona . Es troba <<en

1'arenosa plaja >>, segut <<a la porta d'una blanca alqueria>> llegint un llibre.

Hi ha quietud, hi ha silenci; <<el port, prou allunyat>>, i, al costat, <<bosc mis-

terios i negre d'arbres sense for ni fulla, / corn una selva morta quan 1'hi-

vern la desfulla>> (paisatge que es conserva immutable fins el primer terc del

nostre segle). Passen el vicari, 1'escola i unes quantes persones.

<<-2Ahon va'1 senyor vicari ? -Ahon mon deure me marca.
Vingasen , si vol yore batejar una barca>>.

Es aquest bateig el tema del poema; una estampa placida, en la qual destaca

el retrat de Tdfol, el mariner:

16. LLORENTE, Poesies valencianes ..., pags. 243-249.
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<<Era un home molt magre, menudet, aixerit;
del color d'una estatua de coure ben brunyit;
al cap, y baix la barba, lo cabell blanquinegre;
els ulls molt vius: se vea que fon joyos y alegre,
son front anuvolava potser ocult pesar.
Havfa segut sempre un valent Hop de mar.
Duya camisa groga de bayeta; la testa
nua, com si esperara los vents de la tempesta.
La faixa d'estam negra li cenyia be'ls Iloms,>.

Llorente descriu fil per randa la cerimonia; la bandejarem, perque no afegeix
res al nostre proposit, i retindrem algunes notes esparses en la conversa que
mantenen el mariner i el poeta. Tofol perde pare i mare als nou anys, <del
colera>>; aleshores, es posy a navegar en la balandra d'un parent:

<<pera servir a tot:
de la prora a la popa me duyen a calvots>>.

Ana despres <<a servir al Rey>>:

<<Vaig vote estranyes terres, de bona o mala gana;
estiguf, de les febres, pernoliat en 1'Havana>>.

Es casa. Quan evoca la muller, precisa les seves tasques:

Les veles recusia, texfa els enfilats,
cantant a totes bores, gojosa y sonrisenta> .

Cal recordar al lector que totes les dones treballadores de Llorente can-
ten?... Tdfol es lliura a mes rudes feines:

<<Jo entrf en una patella pera peixcar al bou:
molt dur lo trevall era, pero deixava prow >.

El seu desig era esser amo d'una barca. La dona hi somiava:

<<tindrem una barqueta: tu'l capita seras.
Aniras a la peixca, sense eixir masa afora>>.

<<Sense eixir massa a fora>>; es corn una garantia que vol prendre la dona.
Corn mes prbxim de la costa es, el treball dels pescadors corre menys riscs,
com ja sabeu. Resseguint la biografia imaginaria d'aquest pescador vulgar
-que be podria esser la biografia veritable d'un pescador conegut del poe-
ta- arribem al punt on ens diu corn al final d'una vida de penalitats un
simple mariner podia pujar un escalo dins la seva classe social, esdevenint
propietari de 1'eina de treball:
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<<Ma muller , de ses feynes, la casa mantenfa,
y gojosos ficavem , al cobrar jo'1 trevall,
billetets de cinch duros en un amagatall.
Vint anys dura eixe aforro! iVint anys trevallant masa,
sens tastar la beguda, y al pa posantli tasa!>>.

Vint anys, i de cinc en cinc duros ara es l'hora de tenir ja la barca . Llorente

l'ha descrita:

<<Era d'aquella barca lo nom aun bot de peixca>>,
y encara este humil titol pareix que no mereixca.
En mitj de la borrasca , que es deixa nau? No res;
corfa d'anou , hon cabers dos tripulants o tres*.

Be es veu que es la minima expressid d'una barca . Prou per satisfer l'anhel

d'esser Punic patro d'un mateix. Tot passant , i de camf vers els efectes sen-

timental' que es proposa amb la narracio , Llorente ha sabut deixar -nos, amb

simplicitat , rastre fidel de la dramatica existencia del mariner . La poesia

conta , d'ara en avant , com justament quan Tbfol ja havia arreplegat diners

bastants per comprar la barca, s'ha mort la dona . La barca es batejada amb

el seu nom . La filla , sera la padrina . Tbfol navegara resignat amb el seu
dolor:

<<y pera que m 'ajude en lo gobern del bot,
ja que fills me faltaven , m'ha afillat un nebot>>.

Es, si fa no fa , com si tomes a repetir-se la seva biografia.

El poeta resta corpres per la trista historia . I, interessat per la <Maria

Rosa , segueix des de la «blanca alqueria >> el diari moviment de les barques

de pesca, fins que creu sorprendre un dia que la filla de Tofol estima el seu

cost . Aleshores , el paternalisme de Llorente , que tot al llarg de la poesia

s'ha resolt subratllant l'estoic conformisme del mariner, implora un miracle

de Deu . Voldria canviar l'existencia d'aquells modestos pescadors i imagir a

quina podria esser la nova vida . Casaria la filla de Tbfol amb el nebot. Fa-

ria que aquest deixes el bot <<per manar un falutxo >>, que estudies despres

<<y aumentant son saber,
capita de marina mercant podria ser>>,

i manaria
<<una hermosa goleta o algun veler brick-barca,
y quant al port tornara, haventlo carregat
d'armeles en Mallorca, o en Marsella de blat,
Tofol, vell, pero alegre , donantli la ma dreta
a un Tofolet, y l'altra a una nova Roseta,
y carregant la mare lo menudet al coll,
a esperarlo anirien a la punta del moll.
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L'esment es llarg, i no calia, quan a penes dos versos -aquells que atesten
les mercaderies que arribaven al port valencia i llur procedencia- servien
al nostre proposit. Si hem citat tota 1'estrofa final del poema es perque traeix
la postura de Llorente. No es la nostra intencio de fer crftica literaria, pero
l'estrofa es la mes feble de la composicio, tant des del punt de vista argu-
mental com del poetic. La fantasia Ilorentina desguassa en sensibleria, a
forca de voler cantar la felicitat domestica, nord invariable en l'obra de don
Teodor. Corn es lluny la fresca inspiracio de La barraca! Allf, Llorente no
tenia caigudes d'aquesta mena.

I quina es la seva positura? Per una vegada, no es fatalista, potser perque
vol defugir els topics en que queien tants d'altres ratpenatistes. Tampoc no
es realista. Resol la tensio dramatica de la narracio versificada amb una ficcio
quimerica. No sera que no coneix prou pregonament el mon dels mariners?
Obrir, corn a horitzo d'esperanca, una estampa d'un pairalisme facil i afectar
de creure que fora possible una millora social com la descrita (i que ell be
sap que nomes podria venir per via de miracle) es enterbolir a posta la imatge
que vol trametre'ns, es exagerar mes del compte la sublimacio de la classe
marinera.

En la segona de les poesies, Xich de la barca," no datada, i que en el volum
de poesies completes apareix en la quarta part, a bona distancia de La harca
nova, no trobem mes que tres versos avinents al nostre report. Podem rela-
cionar-los amb els que suara indicavem d'interes per reflectir aspectes del
trafic marftim valencia:

<<Del port a fora surt lo vaixell;
carrega porta pera Marsella;
grans sistellotes de moscatell».

I;a poesia es presentada com la canto d'un grumet que fa la seva primera
navegacio, la qual, malauradament, sera la darrera. S'assembla, en el desen-
llaq, al Conte de Blasco Ibanez ,Hombre al agua!, publicat, corn sabem, el
1899.18 Llorente es subjectiu quan escriu les paraules del grumet; ell, com
autor, es distancia, i no interve sing a la fi, per produir, amb el contrast del
seu comentari, 1'efecte sentimental. Llevat d'allo que hem esmentat, res mes
no pot servir a la nostra indagatoria.

17. Ibid., pags. 313-314.
18. V. BLASCO IBANEZ, Cuentos grises, <Biblioteca Selecta, XCI (Valencia, Imp. Vi-

ves Mora, Llib. edit. Aguilar, s.a., pero 1899), pags. 41-49. Aquest volum canvia de titol
a les succesives ediciones i es el conegut per La Condenada.
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d) <<Marina », de Rafael Altamira

Si Rafael Altamira no hagues escrit el conte Marina , no tindriem mes

documents literaris costerencs que els relatius al Cabanyal , el Canyamelar,

Natzaret i altres punts de la rodalia de Valencia . Com es pot deduir pel

tftol de la narracio d'Altamira i per l 'origen de l'autor , l'accio es situada

a la Marina , en un poblet imaginari anomenat Lamprea , que suposem que

es una transposicio eufonica d'Altea.

No cal resseguir 1'anecdota per garbellar els esments utils al nostre de-

signi . Podem separar-los del context , car son prou explfcits . Cal dir , si, que

Altamira, escriptor delicat i segur , segueix en la narracio un procediment

naturalista , gairebe impressionista , i que, per tant , no sembla haver velat la

realitat observada . Es mes: adhuc mostra de vegades la seva pasta de cien-

tific , com quan extreu consideracions sociologiques:

Perque el poble aquell , desparramat com les cabanyes de
la veina serra valenciana , i amagat darrere les branques re-
torsudes de les figueres i el fullam espes i dur de les gar-
roferes; que en primavera sembla nevat per la for suau de
1'armeler, i que porta les seues hortes casi fins a la vora
de les ones, no es un poble agricola . La terra , energica i
briosa com les tropicals , necessita tambe com elles, de la fe-
cundacio robusta i plena de les grans pluges: el bes del sol
la sema i clavilla en desmais de set , i cuan l ' aigua no arriba,
que es lo mes cert en casi tots els dies de 1'any , la verdor
de les primaveres felices es canvia en colors de sequedat i
agotament. Aleshores l'horta es un pla de calissa , la blancor
de la cual destaca per baix de l'humus vegetal i crema els
ulls, exhalant una polseta seca i acre com el polen de les
palmeres.

La gent , llansada de la terra i atreta per 1'alicient sempre
viu i misterios de la mar , s'ha fet marinera ; i amb un peu
en la cuberta de les barquetes i l'atre en el solc dels sem-
brats, aten justament a les dos grans activitats que la na-
turalesa va posar en contacte sense que basten les dos juntes
per a traure de miseries als costers. En aquesta barreja de
professions , els de Lamprea tendixen mes a la mar que al
camp, i apenes si hi ha casa que no aporte el seu contingent
de tripulants a les barques, .19

Els personatges d'Altamira -una famflia de mariners , en la qual destaca la

filla, Vicenta -no son d 'aquells que tenen un peu en la barca i l'altre en

el solc ; son plenament pescadors . El pare es aquell emigrant que torna de

I'Africa, on havia estat una mica de tot i mes que res llaurador , pero amb els

estalvis que havia fet «compra per pocs diners una barqueta de peixcar que

19. ALTAMIRA, IOC. cit ., pags . 41-42.
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l'amo d'ella rebuchava per vella» 20 La relacio d'aquesta gent amb l'interior
no es tan estreta com la dels que trepitjaven ades el sembrat ades la nau. La
terra endins els es hostil i el seu contacte amb ella esporadic i fugisser:

u...Vicenteta sabia que en elles es criava cacera, conills
i perdius, perque mes d'una vegada, en dies de descans,
havia anat alli a arreplegar, entre pot als guardes dels que
fugia, algun costalet de llenya baixa i d'espart, i si la cosa
venia rodada, algun conillet imprudent o perdiu de pollada,
poc llesta per a fugir» 21

El seu habitatge es el que el medi pot proveir:

a...en aquell muralld coster, bla i pedregds, ban obert
juntament 1'aigua i la ma de 1'home coves estretes, que
solen servir d'almacens; i en una d'elles -no la mes capas,
sense dubte- vivia la heroina de la meua historia»22

L'activitat marinera es ordenada ciclicament i es ben poc rendible:

«...furoneja de valent per a treballar amb profit. Pero
ica! Ni la pesca costera de l'hivern, ni les expedicions anuals
-d'abril a juliol- a Tanger i Larache en busca de peix de-
terminat el varen traure d'estretors»23

El mariner -el Moro, pare de Vicenteta-, es pare de tres fills, pero ha
d'esser la primogenita qui 1'ajudi, car els altres dos «cabien junts baix d'una
pollera>>:

<<La filla [...] fon el primer tripulant d'aquella barca. El
Moro la va ensinistrar en el maneig de les escasses cordes
i de la vela, la va endurir en el rem, li va fer insensible la
pell als remullons de l'aigua i no tarda Vicenteta en passar
de grumet a mariner util i com cal. El seu pare va poder
descansar en ella i aventurar-se mar endins. No calia preocu-
par-se. La fadrineta de dotse anys savia mantenir-se ferma,
i unes vegades llansava les eixarcies o 1'am i atres sostenia
el timo o estenia la vela» 24

No cal dir que ens trobem davant un exemple extrem. No era gaire frequent
que hi hagues dones marineres. Pero si Altamira n'incorpora una a la seva
faula, be podem pensar que la idea no li havia vingut de res. Ell mateix,

20. Ibid., pag. 46.
21. Ibid., pag. 48.
22. Ibid., pag. 43.
23. Ibid., pag. 46.
24. Ibid., pags. 46-47.
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comprenent corn era d 'excepcional , afegia: << Els de Lamprea no havien vist

major prodigi ». I, per acabar la contarella , ens assabenta com, passats els

anys,

<<Vicenteta s'ha casat amb un mariner tan celebre com ella.

Durant alguns anys havia peixcat ell asoles , en una balan-

dreta , sense que ningu comprenguera com se les arreglava

per a guiar el timb, avansar i estendre la eixarcia . Son ha-

bilitats que no enten la gent de ciutat...

Pero cal dir tambe que no es troben tots els dies a la

meua costa>>?

un digne company d'aquella que l'autor ha retratat com a ferma treba-

lladora , destra marinera , amb serenitat i sang freda- << ni s'adormia ni la

doblava el treball»- i de la qual altres mariners auguraven:

<<-zEixa? ... Pero isi eixa no vol casar-se!... Acabara

emparellant -se en alguna tollina»?'

En la narracio topem de nou amb un repertori de la nostra fauna litoral:

<<Lo que li importava era peixcar molt: molls bons, rojos

i blancs; Rises cebades i cilindriques ; sardina dorada, Bus'

fi i de cua llarga , congres morenos i escorredisos , llangostes

picudes i erisades , calamars forts i viscosos ; i vendre tot

allo lo mes car possible, i guardar els diners aon anaren

amontonant-se»,n

i se'ns dona constancia d'altres tasques marineres , advertint -nos que no abun-

daven les jornades de descans:

<...els dies de terra no ho eren de folga ni per al pare ni

per a la filla . Els dumenges es pagava anant a missa d'alba.

No sent dumenge , sempre hi havia desperfectes que arreglar

en la barca o en les eixarcies , sal que moldre per al peix o

menester de la casa que omplir , dels que l'activitat de la

mare no aconseguia agotar ella asoles»,28

i som informats dels treballs de l'esposa:

<<La mare era en terra lo que la filla en l'aigua. Mai se

n'havia vist una atra mes aprofitada i formigueta per a sa

25. Ibid., pig. 53.

26. Ibid., pag. 52.

27. Ibid ., pag. 43.

28. Ibid., pig. 48.
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casa; pero la terra no donava tant com la mar, i encara
aquesta l'absorbia i dominava, fent que la majoria de les
tasques de la dona del Moro s'adressaren a complementar els
treballs del seu marit i de la seua filla>>.29

<<La terra no donava tant corn la mar>>; val a dir que la dona acomplia tambe
treballs camperols?, o be assistencies domestiques? No ens diu res mes Alta-
mira; el personage es dels mes esborrats de la narraci6. Si que sabem que
havia estat emigrant, com el marit, i tambe que havia hagut d'habituar-se a
les prolongades absencies d'ell, per un passatge on 1'autor indica que 1'emi-
graci6 podia repetir-se i que deixava forta petja en 1'esperit de 1'emigrant:

«Finalment, en un d'aquells viaches [la pesca anual] es
va quedar ally i crida a ]a seua dona, que ya era mare. Nova
estancia en terra africana. Cuan torna, era El Moro mes
moro que mai; pero encara que ell no ho confesava, la que-
rencia a la terra el duia de nou, ya pare de tres fills ...».s0

<<Pare de tres fills», perque els dos menuts han nascut a 1'Africa.
Altamira, en el seu conte, exalca la figura de Vicenteta, corn un simbol

de la forta del treball, pero no sense analitzar-la psicologicament, com dotada
d'una feminitat complexa, una transposicio al suposat sexe feble de la tena-
citat masculina i de 1'encisament que la mar acaba produint en els mariners.
Ella i el seu pare son els personatges mes dibuixats, i en el Moro hi ha una
identica voluntat i una identica constancia. Altamira no es proposa de fer
ni drama ni tragedia, tot i volent reflectir les durissimes condicions de vida.
I si acaba la contalla d'una faiso optimista:

«Pocs anys tarda el Moro en comprar dos belles barques
de peixca, i edificar-se una casa de les milloretesu,"

es perque pensa que el canvi es possible, dintre de la mes estricta objectivitat:
el treball sense treva i el contraban -tot seguit en parlarem- es conjuguen
per a facilitar 1'emancipaci6. Es, doncs, un punt de vista absolutament oposat
al de Llorente, que pensava que no havia de canviar res, pero disfressava la
fatalitat amb el miratge del somni i s'enganyava amb fantasies. Per a Alta-
mira, mes racionalista, no hi ha miracles.

29. Ibid ., pags. 48-49.

30. Ibid., pag. 46.

31. Ibid ., pag. 53.
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e) Els apunts mariners de Morales i San Martin

El 1910, «L'Avenc» publicava en la seva biblioteca popular els Idilis
llevantins, de Bernat Morales i San Martin, sotstitulats per l'autor <<novele-
tes de 1'orta valenciana». Es un recull que compren set narracions d'extensio
variable, a les quals ja ens hem referit manta vegada. No menys de tres
son protagonitzades per costerencs, que, per altra banda, son alludits gairebe
en totes, car Morales i San Martin situa llurs accions en el triangle format
pels ravals de Valencia, el Cabanyal i el Grau, i 1'Horta. L'any segiient, el
mateix autor estrenava La Borda, «comedia tragica en tres actes». L'accio, a
la aplaca de la Ermita de la Mare de Deu del Rosari del Canyamelar>>.

Aquestes dues obres poden semblar una mica tardanes respecte dels li-
mits cronologics fixats per al nostre estudi. Una lectura atenta de les no-

velletes, molt influides per la manera literaria d'un Blasco Ibanez, pero no
exemptes de personalitat, ens permet de pensar que Morales i San Martin

les escrivi evocant un passat immediat, no massa llunya. S'assemblen molt els

modes de vida i el capteniment dels personages als que trobem en les no-
velles de Blasco, datades vuit, dotze i catorze anys enrera. I aixb no per

calc literari, ans per coincidencia d'observacions (sense oblidar la petrificacio

de les estructures rurals o litorals, que tampoc no canviaven gaire de pressa).
Morales havia assimilat la ilico del naturalisme, no per a produir una critica

social hostil al regim com va fer Blasco, sing per a interpretar amb exactitud

la realitat voltant. Pot donar-se que barreges alguns records d'infantesa -com

havia fet Blasco- amb els de contemplacions mes proximes, co que faria
recular la data del testimoniatge. Un conte no recollit en el volum, aparegut

en La Degolla de 1890, es, estilisticament tan semblant als dels Idillis que

abona la nostra suposicio i explica que, quan comparem 1'aportaci6 docu-

mental de Morales amb la fornida pel teatre de 1'epoca, per un Altamira, un

Guinot o el mateix Blasco -tots ells dins el marc cronologic del nostre

treball- no se'ns desenganxi ni gens ni mica.

En La Borda, Morales i San Martin intents un tipus de teatre absoluta-

ment insolit entre nosaltres. La produccio vuitcentista, com ja hem pogut

adonar-nos a bastament, fou cbmica en un alt percentage; tan alt, que costa

esforc recordar obres que no tinguin aqueix caire. Voler crear una comedia

tragica era una temptativa molt probablement condemnada al fracas, perque

suposava partir del no-res. De fet, Morales no reeixi, i en la nostra historia

literaria mes aviat es recordaran els seus Idillis que no pas aquesta obra.

Sense alliberar-se del costumisme rabios entronitzat per Escalante, volgue

assajar un simbolisme sentimental semblant al de certs imitadors de Mae-

terlinck, per denunciar la maldat humana. Una barreja dificil de lligar. Ell

degue ressentir com se li esmunyia el tema, i situa 1 'acci6 « a la meitat del
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segle xrx >, corn si pel fet de recular-la la fes mes versemblant. La ucronia
no results, pero si que ens indica que l'autor curs de no esser massa contem-
porani. Doncs, podem prendre el document corn lleugerament anterior a la
data de l'estrena. Es a dir, basat, corn hem suposat dels Idillis, en observa-
cions antigues i recents. I acceptar les dues obres, si mes no, com a testi-
moniatge valid del moment que Jura en Corts el fill de Maria Cristina.

El medi litoral es descrit puntualment per Morales i San Martin. Si es
tracta de la platja, podem coneixer-la per la contemplaci6 d'un infant:

<S'escapava d'escola i corria a ]a plaja a yore treballar
als calafats; i era son mes desijat plaer presenciar la vara-
dura de les barques noves i airoses que construIen aquells
omens de semblant curtit i mans calloses, i vore-les despres
brandar en 1'aigua en gallardies de coqueta presumida,> 32

o per un apunt marginal on veiem la distribucio de feines segons els sexes:

<<Passaren entre grupos de dones que apanyaven rolls
d'eixarcia i mariners enquitranant ses barques i falutxos».33

Si es tracta del poblat, sabern com era la plata de l'ermita de la Mare de
Deu del Rosati del Canyamelar, segons la decoracio indicada per a La Borda:

<<La iglesia a dreta en segon terme, en dos portes (...)
Primer terme dreta una barraca (...) Al fondo y a la esquer-
ra, formant una plasa cuadra, dos tires de barraques y ca-
setes emblanquinaes en pasi6 de blancor. Algunes oliveres a
la vora dels patis, cual tronch protegix alraedor de la s6ca
un munt6 d'archila emblanquinat» 3a

I, en el conte iiiVoleu peix!!!, assistim a un moment culminant de la jor-
nada marinera:

<Vora mar esperaben una porsi6 de dones, ch6vens, mau-
res y velles, al bou, en confusa y deliciosa chillaisa (...) Dos
o tres rives han tingut ya; les disputes no s'acaben y les
parlaories tampoc. (...) Les parelles s'acosten tant que cla-
ven la quilla en la arena: salten els mariners, y aigua al
chenoll, duen les paneres del peix a terra. A116 es Chaucha.
L'una per asi, 1'altra per alla, les atres per mes alla; totes
volen ser les primeres, ninguna la tiltima.

32. MORALES SAN MARTIN, Idilis llevantins, pag. 58.

33. Ibid., pag. 105.

34. B. MORALES SAN MARTIN, La borda. Comedia tragica en tres actes (Valencia,
Imp. Domenech i Taroncher, 1911), pag. 5; estrenada al Teatre Principal de Valencia a
la Festa dels Artistes, el 12-V-1911.
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Com Deu 6 el diable volen se fa la partisi6 de la peix-

quera . Primer el peix gros; despues el menut , la part de

cabets , la mes difisil , la que mes rifles du y mes grefles

arranca ... Me ric de Babel biblica; he vist y ohuit la mes

hermosa confusi6 de llengues , parlant totes la mateixa, vora

la placha del meu poble.
Llauchera la sarpa pera agarrar les pesaes de molls; mes

llauchera la llengua pera retrucar y chillar demananto tot;

en aquell revolic sosuixen esenes d'orichinal grasia. iQue

asunt pera un cuadro ! Doneume els pinsells...

Les mes afortunaes y mes llestes pera agarrar el peix s'en

van, corn furies del mestral , adins del poble , penchant dels

morenos brasos les dos sistelles de molls qu'encara se mene-

chen.
[...] ...descalsa la una, arromangat el vestit y nugat d'ar-

rere y en sabates en chancleta Tatra, s'en van a la barraca

de les sefloretes de Casa-Garcia , parroquianes bones, a dur-

los els molls mes grosos y mes vius . Y cuant pasen per les

alqueries ahon ya estan frechint el peix d 'aquell mateix

bou, chillen les dos peixcaores en veu desgarra , archentina

y fresca : « iVoleu peix! iMolls d'ara vius!>> 35

L'estampa es viva i plena de color . Tindria la seva prolongaci6 en la reco-

llida per Lluch i Soler a ciutat . La «barraca de les senyoretes de Casa-

Garcia * devia esser una d ' aquelles que llogaven els ciutadans per estiuejar

vora mar . Les alqueries on <<ja estan fregint el peix >> ens recorden aquella

pescadora llorentina que anava per 1'Horta.

La pesca del bou, feta per parelles de barques , es caracteristica del litoral

valencia . Menar una parella, suposava una categoria social envejada i desit-

jada. Candelaria, protagonista de La promesa , una de les novelletes dels

Millis, fou abandonada pel seu arrant, estant prenyada, quan a ell se li

presents ocasi6 d 'ascendir socialment:

a...aquell pillet que la deixa perqu6 li donaren a manar

«la parella >> del que avia de ser son sogre»36

tsser propietari d'una parella , constituia el cim de la curta escala social dels

costerencs i podia generar despotisme . Corn el que manifesta 1'Escorpa, dona

ferma que no creu en la tradicional superstici6 dels mariners , que volen

quedar-se en terra la <<nit d ' animes>> , i als quals envia a pescar, encara que

tots els conveins li preguen de no fer-ho:

<<Tot fon inutil : # la patrona >> mantenia sa paraula i els

despatxa a tots en mals modos, afegint : << que en ses bar-

35. <La Degolla», num. 5 , 26-1-1890.

36. MORALES, Idilis..., pIg. 57.
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ques manava ella: que'ls mandries se quedaren en casa, i
que, si no encontrava gent animosa, ella mateixa manaria aque-
lla nit la parella i agarraria el timo en mes coratge que tota
aquella gent supersticiosa i apocada».3'

La maniobra del bou es tambe descrita:

<<Era d'esperar que, si el temps no calmava, no pogueren
sixquera tirar el bou a 1 'aigua . (...) Conforme anava acostant-
se 1'alba, anava calmant el fort llevant i aquietant-se les
irritades ones, tirant per fi el bou noc ans de sortir el sol. (...)

Pero fon infructuosament: 1'aigua s 'escorria per les ma-
Iles, en la qual quedaven presoneres aigues, abrets marins,
llimacs, petxines buides...

Ixqueren del golf a alta mar... i entonces sf que pesava
el cop! Doblaren sos esforcos, i uns moments despres salta-
ven sobre coberta, confosos, a muntons, el colorejat dentol,
]a parda palaia, el platejat Hug, el rosat pagell, els molls
rojos, i els corballs, lures, meros, reigs, mussoles, rajaes, se-
pies, calamars, llisseres i peludes... tota una riquea, un ca-
bac de duros...> 38

Novament topem amb un repertori de la nostra fauna marina, mes variat
que d'altres ja esmentats, i que els complementa. La supersticio, molt arre-
lada en comunitats que encara no havien perdut del tot llur primitivisme,
estava relacionada amb les dramatiques circumstancies de 1'existencia del
mariner.

<<Podria ser faloria o podria ser veritat: el cert es que
no hi ha un peixcador en tota la costa llevantina, que la
nit d'hnimes ixca a la mar. Ans al contrari: despres de
traure les barques a l'arena, se tanquen en la barraca a resar
per "sos morts". Qui no to un nare, un fill, un germs o un
company soterrat en les rigades aigues del golf llevanti?))39

En els Idillis hi ha una pagina on la tragedia de la mar es evocada:

Ia se sab el que es un temporal de Ilevant en el golf va-
lencia. Montanyes gegantines que's desfan unes contra atres;
remolins que's traguen un brick-barca com una palla; dos
o tres parelles que's neguen... i vint o trenta families que
visten de dol tota la vida. Despres, calma'1 vent, la mar
s'aquieta i el sol llampeja sobre les blavoses aigues que
guarden en son fons tantes tragedies. Aixf ocurrf un ivern.

37. Ibid., pag. 85.
38. Ibid., gags. 88-89.
39. Ibid., pag. 86.
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Tres dies mortals , anguniosos , dura un temporal que
causa moltes victimes entre 'ls neixcadors del Cabanyal, om-
plint de dol i de miseria a aquella poblaci6 maritima. Mol-
tes parelles pogueren arribar al port ; algunes faltaren. Quant
se tenia noticies d'elles, eren de ^ue s'avien negat . No obs-
tant , de la parella en que anava Rafelet no se sabia res.
L'amo d'ella telegrafia a Cullera , a Denia , a Alacant, a Cas-
tell6 . Alli no sabien res. -Devia d'aversen anat a fons en
alta mar , perque era la que m6s a fora peixcava- sospitaven
tots , sense atrevir-se a dir-seu en veu alts»40

Veiem , en aqueixa pagina, quins podien Esser els ports de refugi per als

pescadors cabanyelencs . Rafelet es el fill illegftim d 'aquella Candelaria; son

pare havia trobat la mateixa mort:

<Uit o &u anys tindria Rafel quant una de les barques
de la parella que manava son pare se n'ana a fons, un dia
de llevantaa dura en les plages de Cullera, a les que tragu6
la mar , quant s'amansa, els cadavres dels mariners i del
patrb» 4'

Rafelet 6s 1'infant que anava a veure els calafats ; sentia tanta atracci6 per

la mar que havia dit a sa mare << que'ls llibres li donaven desfici ... i la mar

no: les ones blaves 1 'atralen , i mariner avia de ser , o res>>. La predestinaci6

fa un paper important en la narraci6 de Morales, inspirada bbviament en

situacions reals . La incultura del marineret era, corn la del fernateret, pro-

ducte d 'un ambient . L'ensinistrament de Rafelet ens 6s descrit amb detail:

<<Candelaria ignorava que son fill pujava a les barques
que varaven en la plaja i embarcat en elles entrava en el
port, on quedaven fondejaes esperant el fi de la veda per a
ixir al bou . Ignorava tamb6 que coneixia is tots els termes
nautics, totes les maniobres , els noms regionals dels vents
(una algarabia per a ella), i els de tota clase d'embarcaci6,
distinguint sa arboladura encara que la nau passara a algunes
milles de la costa . Solia ixir a peixcar en un bot junt en
atres xicots , a qui dirigia com patr6 . I en acb si que posava
esme en que no'u sabera sa pobra mare , que volia fer d'ell
"un terressa " aburgesat i no un mariner esclau de son in-
cert desti» 42

Relativitat de les coses . Si Rafelet no hagu6s estat mariner , ^quina mena

de terrassa hauria pogut Esser? Aburgesat ? No hauria pogut aspirar a m6s

40. Ibid ., pag. 61
41. Ibid., pig. 57.
42. Ibid., pag. 59.
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que esser un llaurador , un jornaler , un esclau de la gleva. Prou, es clar, per
a la mare, perque restaria lliure del perill d'ofegar-se.

El caracter ben particular de l'anecdota de La Borda -la burla tragica
que d'aquesta desgraciada fan els prepotents del poble- deixa poc d'espai
per al costumisme ; la vida marinera es indirectament alludida i sempre
barrejada amb la terrassana . No hi manquen indicacions valuoses , com les
referides al contraban -tema que mereixera d'acf poc la nostra atenci6--
o a la influencia de l'esglesia:

<< ...lo que mos digueren els flares que feren aquella misio
tan nomena que hasta les parelles se quedaren en terra pa
que els homens anaren a ohuirla...»,43

o a 1'hedonisme , semblant al ja detectat a ciutat i a 1'Horta:

<<Pos anar de soparot en lo do Bonagufa y tots els ami-
gachos, a la tenda del Parrante...> as

<<Pos anit en lo soparot de la tenda...» 45

Coneixern les condicions de servatge en que treballa la dona:

<<May habia reparat be en ella hasta huf... Sempre la vela
en lo mono desfet , la roba bruta, fent faenes per les cases,
portant canters d'aigua, emblanquinant...>

Ens es explicat com «havien tirat al bord> a la protagonista:

<<Encara tinc clavaes asf les buries que li feen tots cuan
creixque y saberen que no era filla del Teixidor, cue este
se la encontra en un cabaset penchat a 1'anella de la porta
a la matina...> 47

Cruel manera d'abandonar el fill illegftim. A la Candelaria, que suara hem
conegut, tambe <li aconsellaven que tirara als bords el fill de son pecat>.

43. MORALES, La borda, acte I, esc. t, pag. 7.
44. Ibid., acte I, esc. 2, pag. 9.
45. Ibid. , acte I, esc. 2, pag. 10.
46. Ibid., acte I, esc. 3, pag. 13.
47. Ibid., acte I, esc. 5, pag. 16. La remarca que fem tot seguit respecte com eren

abandonats els fills illegftims , cal relacionar-la amb el Salvador de Flors de 1'horta, de
PALANCA i ROCA, abandonat dintre d'un tabac, del qual parlavem a 1'apartat a). Hi ha-
via una altra mena de bords, afectuosament designats bordets, que eren els qui havien
estat abandonats a 1'hospici de Valencia , despres lliurats a les Ilauradores que per haver
perdut el fill estaven en condicions d'alletar 1'exp6sit i percebien per co una modesta
quantitat ; la major part d'elles afillaven el bordet quan finia el temps de l'alletament.
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L'accio aconsellada de dipositar la criatura en els bords o marges donava

floc al malnom de la protagonista. Que, com hem vist, fou recollida per un
teixidor, co que acredita la presencia en els llogarets litorals d'aquesta mena

d'obrers ciutadans; d'aquest diu Lautor que <<falt de faena se dons al vi>>.

Un indici mes del desquefer cronic, en aquest ofici.

Les observacions que mes mereixen retenir-se son aquelles que atesten

un estat de barbarie, herencia possiblement de temps anteriors i de la inco-

municacio del poble amb 1'urbs en epoques passades, fruit de la incul-

tura, segiiela de la pobresa, i consegiiencia del caciquisme. Es probable que

quan Morales i San Martin estrena la seva obra , situacions com les exposades

en el dialeg entre Pepet i Bernat ja no eren frequents -recordem que 1'autor

reculava l ' accio uns seixanta anys-, perque no vanament la guardia civil

havia corregut pels camps . Tanmateix , hi havien deixat rastre , com no seria

diffcil de comprovar si repassavem la premsa d'aquells dies. Amb tot i per-

tot, son practiques ferotges que configuren un ambient clos, on el cacic es

despota i no hi ha mes arguments que la forga i la violencia:

«PEPET : zSaps lo que contests?
BERNAT: zQue... digues apresa?
PEPET: Que en el poble haurla que fer com en lo temps

del Betero y de Borrasca : que cuant u no estaba
conforme en la Hey del alcalde , el traien a la pla-
cha y a l 'endema i taleca! U manco.

BERNAT: zAixo pogue dir eixe bruto? ZQue's pensa que'
stem entre salvaches? iVivim a les p6rtes de Va-
lencia!

PEPET: Pues com si no vixquerem... iAl que estorba
el lleven del mig! No 't fiques en res y vesten.

BERNAT : No; me quede ! Pera un home ni his un atre,

Pepet.
PEPET: Si, cuant va de home a home. Ells son molts...

y tenen males trases ... Arrimen s un home al
ca6is de un corral pa rahonar en ell... y un
atre , desde dins , li pega una furga ... Viu pre-
vingut...» 01

<< Li pega una furgada>>; val a dir , 1'escomet amb una navalla.

De la testa de detalls ambientals que podem recollir, alguns son poc

rellevants . L'autor acut a una paremia tapica per fer mes versemblant el

llenguatge de les seves criatures: <gGabines per l'horta? iTanca la porta!»

diu un personatge sorneguer quan veu entrar un altre .49 Tornem a veure que

el sistema de locomocio habitual es la tartana : xAplegue ara de Valensia.

48. Ibid., acte I, esc. 5, pag. 18.

49. Ibid ., acte II, esc. 9, pig. 36.
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Huiso el tartanero m'ha dut...>> diu Bernat en arribar al poble; i pel context
suposem que Lluiso es vei del llogaret5°

Mes atencio mereix la insistencia amb que Morales i San Martin remar-
ca la vulnerabilitat de 1'habitatge. La barraca litoral es encara mes fragil que
1'hortolana. Pepa Teresa adverteix:

<Ves en cuidao al ensendre els siris... iMira que no tinc
mes bens que la barraca!>>,51

i, abans, quan informa de la menaga de Bernat, deixa transparentar-se la
gran por que tots els habitants senten:

<<PEPA TERESA: S'en ha anat dient que to que impedir la
comedia que voleu fer en la Borda, encara que
pera conseguiro li hacha de pegar foc a tot
el poble...

RAMONA: iChest s, Maria y Chusep!
PEPA TERESA: Corn se coneix que ell no to barraca! >52

Amb aquestes indicacions previes Morales i San Martin predisposa l'espec-
tador a acceptar el final apocaliptic -i ben teatral -del seu drama: una
gran cremadissa, provocada per la Borda quan descobreix 1'engany de que
ha estat vfctima. El foc simbolitza el castig de la maldat i la purificacio de
la innocencia. L'escena, impressionista, to alguns parlaments ben informa-
tius, sigui dels metodes per a combatre els incendis, sigui de 1'efecte aug-
mentatiu del vent, o be de la desemparanca en que es troben els veins:

< PRO H OM Ir.: Aigua, aigua! 1Bafieu les veles y cubriu
les barraques!

PROHOM 2n.: El ponent va a escampar el foch! iPron-
te, aigua ... si no voleu que es creme tot
to poble!

RAMONA: Mare mehua del Carme! iY en este po-
nent ...! No va a quedar ni una barraqueta!

RITA: Pobra barraqueta mehua! iYa no tinch casa
ni fogasa!

CARASANTA: Si... a bona hora un milacre... iYa no que-
da res!

CARASANTA: Es la ponenta que abrasa les barraques!

50. Ibid., acte I, esc. 5, pag. 14.
51. Ibid., acte IT, esc . 10, pag. 39.
52. Ibid., acte IT, esc . 1, pag. 28.
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PEPA TERESA: ;Visitasion ... Ramona! 1M 'ha quedat en lo
carrer ! 1La barraca es una Hama!

RAMONA: Calla... els homens estan tirant aigua!>> . 53

Ara, sera avinent de concloure 1'examen dels textos de Morales i San Mar-
tin esmentant allo que escrivi el doctor Peset a poc d 'esser restaurada la
Monarquia:

<< ...en las poblaciones del Grao y del Cabanal, cuyos ha-
bitantes , labradores los unos y marineros los otros, estan so-
metidos a distinto regimen alimenticio y ofrecen marcadas
diferencias bajo el aspecto fisiologico y patologico . Mis po-
bres los tiltimos, viven hacinados en malas barracas, en el
casco de la poblacion y por lo general al frente de la playa,
y se alimentan principalmente de salazones y los desechos y
aun desperdicios de su pesca, que no pudieron vender y de
la mas inferior que se crfa en el mar , bebiendo agua v usan-
do en su mayoria el ron , la cana y otros espirituosos» 54

Un testimoniatge que contradiu qualsevol intent de mitificacio del mariner,
corn aquells que ades ens oferi la poesia floralesca . I que dona suport a
moltes de les apreciacions suara comentades.

f) El contraban

Una activitat complementaria dels mariners era el contraban , del qual ja

hem anunciat manta vegada que havfem d'ocupar-nos. De corn es feia per la

via marftima , ens ho explica Blasco Ibanez en el Conte La barca abandonada Ss

i en els autors que estudiem trobem passatges molt esclaridors . Aquell Moro

de Rafael Altamira era contrabandista. En aqueixa cremadissa que culmina

la tragedia de La Borda se senten aquestes frases, relacionades amb els estralls

soferts per les barraques:

<qYa ha escomensat a pegarse foch la mehua ... Mare de
Deu dels Anchels ! iEstic perduda! Callaba cuant escomensi
el foch... perque la tenim pleneta de contrabando ... y cuant
ham demanat auxili ... iya era una falla !» (...) <qYo no he
salvat ni el Hit... torbi en lo contrabando!» 56

El mateix Morales i San Martin , quan ens contava la pesca del bou la <<nit

53. Ibid., acte III , esc. 4 , pigs. 48-49.

54. PESET, loc. Cit., pig. 501.

55. BLASCO IBAIVEZ, Cuentos grises, pig. 15-28.

56. MORALES , La borda, acte III, esc . 4, pig. 48 . I tambe, a 1'acte I , esc. 1, pig. 7,
els pescadors << son Hops en la mar per a la pesquera i... per al contraban> .
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de les animes », explicava que, essent molt dolent l'oratge, la parella encara
no havia pogut tirar fart:

ePero ^qui tornava a terra en les eixarcies eixutes? Valia
mes que'ls agarraren en tabac!» s'

Exclamacio amb la qual volia demostrar 1'autor que els tripulants de la pa-
rella temien mes l'Escorpa que no pas els carrabiners. En una altra de les
seves novelletes, parla de l'aguelo Esparrello, i de com havia aconseguit un
status superior al comu dels costerencs:

<<Si este poguera traure'l cap, com gojaria veent tornar a
set 6 del caudal arreplegat en esforcos titanics pel pobre
peixcador , ficat a contrabandiste , ensalcat a patro i mort
quant comencava a estendre ses ales d'aliga en el comers
de cabotatge! N 58

Es tota una teoria de 1'ascensi6 social i economica en la societat litoral, la
que queda desplegada en aquesta sfntesi.

De la mateixa pasta que l'agiielo Esparrello de Morales devia esser el
Moro d'Altamira , be que no arribes a mostrar -nos-el tan alt en 1'escala de
poder . Les planes que l'autor alacantf dedica a la seva activitat contraban-
dista son matisades per la participacio de la filla , dotada d 'un singular orgull
professional:

aAixina es que no passaven cuatre anys sense que es
remorejara en el poble que el Moro estava adinerat i a punt
de canviar de pell ; es dir, d'aspecte social . Discutien alguns
allo dubtant que, malgrat l'activitat d'aquella famflia pri-
vilegiada , donara tals fruits en tan poc de temps; pero re-
plicaven atres que no eixia tot de la pesca, i que molt del
bon tabac que, a despit de la Hisenda p6blica, fumava la
gent de la capital veina , entrava en aquella barqueta de Vi-
centa, d'amagat dels carabiners. I si cal dir tota la veritat,
no anaven descaminats els que aixf parlaven. Aixo del con-
trabando es mes be gala que vici en Lamprea, i fart consis-
tix en burlar be i sense perill als guardians . Per a tal em-
presa , no hi ha res tan abonat com l'ofici de peixcador, que
dona minucios coneiximent de totes les ensenades , cales,
entrades i eixides de la mar i de la terra . El Moro i la seua
filla eren peritfssims en aso , i sobre tot Vicenta tenia ulls
capassos de divisar , en nit ben fosca i a cent metros de dis-
tancia , la silueta d 'un carabiner . Per atra banda , la impor-
tava poc ficar el seu bot en els llocs mes pedregosos i diffcils,

57. MORALES, Idilis..., pag. 88.
58. Ibid., pag. 100.
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a risc de fer-lo estelles, Segura de que al fi i al cap no ocur-
riria tal cosa i tot eixiria b6),.59

El contraban, s'iniciava a la mar, pero continuava per 1'Horta, cami de

1'urbs. La presoncia de contrabandistes als afores de Valencia fou denunciada

per Constants Llombart en el seu periodic. <<El pare Mulet», quan referia la

feta d'aquell cacic que havia aconseguit la supressi6 de cinc estancs per be-

neficiar l'estanc del fill:

<< Per quin motiu en l'horta de Rusafa, de sinc estancs
que habien ni u pera mostra s'en ha deixat? Ma qu'as6 to
molts bemols! Ni per un ull de la cara pot encontrar un
pobre fumaor tabaco pera pegar una mala pips com no vacha
dos 6 tres llegues de cami a per ell. Aso presisament li ha-
guera pasat al Pare Mulet dies arrere cuant venia de l'Albu-
fera, si per sa bona sort, no haguera entropesat (sinse bus-
carlos) en una caterva de contrabandistes que, con dicho
motivo , dehuen estar d'enhorabona, y li proporsionaren pu-
ros, fulla, picaura y... ets6tera y demos»,60

i no para d'insistir-hi:

<<Contrabando. D'este article hia grans existensies en
1'horta, y tal abundansia la chustifica la inmoral supresi6
d'els estancs aludits, de modo que tal medida irroga grans
pbrdues al Erari publics bt

Morales i San Martin explicava que la Candelaria mare de Rafelet con-

trabandejava moltes m6s coses que tabac:

<<Pareixia que D6u prerniava l'abnegacib d'aquella pobra
d6na, anima esforcada, que, desprbs de vendre dos cistelles
de peix, venia tamb6 sabb, mocadors de seda, tissus, man-
tons de Gibraltar, jocs de tc, plats d'Ora, tabac... tot lo que
ixia i "en lo que ' s poguera guanyar onradament una pesse-
ta", com ella mateixa dia>>.62

En els Tipos d'auca, Vicent Guillot retrata La tabaquera, tot advertint,

en nota a peu de pagina:

«Debem fer present als nbstres lectors , qu'el verdader n6m
del tipo que anem a descriure debia set el de La Contraban-

59. ALTAMIRA, IOC. cit ., pigs. 49-50.

60. <E1 pare Mulet*, num. 5, 1-11-1877, pig. 40.

61. Ibid., num. 8 , 24-11-1877, pig. 60.

62. MORALES , Idilis..., pig. 56.
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dista, pero la sircunstancia de coneixerla la inmensa macho-
rfa per el en que encabesem esta composicio, ha segut causa
de que optarem per ell, fent, sin embargo, la observasio esta» 63

La composicio, com totes les del volum compilat per Llombart, to un ta-
ranna caricaturesc i presenta el personatge en accio, imaginant una escena
on la tabaquera ven els seus productes a <un establiment / qu'es de chent
chove ofisina>> de Valencia. Allo que mereix recollir-se es la descripcio del
tipus. Com es pentina:

<<Mono llepat, y el rodete
enrollat corn una anguila;
els caragels ben suchectes
per uns ganchets de platilla».

Corn es vesteix:

<<Siempre pbrta el cap al aire
conservant la mantellina;

A estil de la chent taurina
del cell tersiat el manto
com capeta de la lidia,
penchant del bras la sistella
modesta si presumida,
pues this sarasa plancha
la reba es que l'atavia,
rinse flocs ni perifolles,
ni be tbba ni esllinguida.
Falda curta y redoneta>>.

Quan comenga la feina:

«Deixa el niu al ser de dia,
empren el cami resolta
y a buscarse va la vida».

Quin es el seu grau de cultura:

«La educasio ni es molt vasta
ni creu que la nesesita,
sol estorbarli to negre>>,

i quines les seves arts comercials:

63. VICENT GUILLOT, La tabaquera , en Tipos d'auca, pigs. 36-39.
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«Mes lo qu'es en picardfa
ningu li chafa una ralla
ni li borra una saliva.
Per via de introducsi6,
to estudia una retafila
que la encaixa en tots els puestos,
y qu'els seus choneros pinta
com verdaders de 1'Habana
y com la cosa mes rica».

Transcriu Guillot el seu baladreig:

<<Vinga, compreurne sigarros;
ique picaura mes fina!
mireu tambe quina algueta
pa poder fumarla en pipa*,

i, finalment , informa de corn fa la venda:

<<Cada cual pren lo que vol;
y ella, afanosa, els atisa
a cambi d'alguns dines,
entre bullanga y borina,
alguns retalls de simbolsa
en forma de llonganisa;
y per picaura bona
li endorsa un pot d'estrignina,
qu'el que no to paladar
en ella encontra delisia;
pero el qu'en te, en un sigarro
s'envenena, y al fi el tira».

Ja resta clar que els contrabandistes feien frau no pas tal sols a 1'Estat: tam-

be a la clientela.

Contrabandista de roba es La percalera, satiritzada al mateix volum dels

Tipos d'auca per Victor Iranzo' Si abans Guillot no cregue escaient de

dir-nos d'on procedia la tabaquera, Iranzo ens diu que la percalera es del

Cabanyal. Corn aquella, s'alca dejorn i s'encamina a Valencia. La descripci6

de la seva aparenca es molt surnaria:

<<Com ven percal, de percal
porta un vestit , y un mant6
que li abaixa desde el cap,
fentli ones en la sinturaN.

64. VICTOR IRANZO, La percalera, en Tipos d'auca, pegs. 95-98.
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Ha fet conxorxa amb els burots per poder passar les portes de la ciutat sense
que la regiren en la <<caseta dels consums>>:

<<Es amiga del ministre
d'hasienda que hia al portal,
y cuant pasa, no li palpen,
com a atres pobretes fan,
els bultos que en la sistella
du, de cosa encomana!>>.

Son les seves clientes les venedores del Mercat i a elles

<<Els ambstra els mocaors
de seda de Chibraltar,
qu'el seu marit du de fora
dins d'una barca ficats,
y els ven alguns vestidets>>.

Iranzo, que devia coneixer de ben prop el seu personatge -no oblidem que
ell tenia comers de teixits al carrer de les Mantes- es fixa particularment
en les practiques comercials de la percalera i ens les descrivf puntualment:

<que p6c a pee vi cobrant,
afechint una peseta
per duro, per ser fiat.
Sinse fer ninguna lletra,
pues no ha depres ni la a,
tot el Debe del Machor
pbrta ficat en 1o cap.
Asf, li entreguen a conter
un quinset, un atre, alli;
aquella, li paga a mesos;
Tatra , cumplix al mig an> ,

tot anotant, alhora, com s'arranjava amb les moroses:

<<Pero cuidao no li falten,
perque to un cheni tan mal
que s'alsa el vestit y tira
per sa boca algun... gargall,
y adios iDotrina cristiana!
hasta asf habem arribat.
La que li deu, alsa el crit,
s'agarren del mono y ipaf!
entre paraula y paraula
una en sdlten que es fan blancs
els pimentons d'una di na
que esta venent al costat>>.
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La botiga d'Iranzo era segurament un bon observatori perque el versaire

pogues aguaitar el personage i per aixb ens revela la part fraudulenta del

negoci:

oY diu que pbrta les robes

totes de paisos estrafis,

y va a cuansevol botiga
que li donen al fiat,
y alli carrega de ferm
si to credit y es honran.

La percalera, a mitjan cami entre el contraban i 1'especulaci6, configura una

sub-classe de traficants competidors dels botiguers que no tinguerem opor-

tunitat de contemplar quan analitzavem la comunitat urbana. P;s un tipus

mig pages mig ciutada, propi de situacions fluides, de societats en moviment.

Aleshores, probablement abundava. I, ocupant un grao ben inferior en 1'es-

cala social , potser tenia certes possibilitats de pujar-hi. Iranzo hi alludeix,

no sense sornegueria:

<<No li fa mella la plucha,
treballa en tot temps igual,

y si la fortuna es blanca,
a la vblta d'uns pbchs afis,
si no vi a pehuet va en coche...
o en algun carret de ma,
com van al Asilo algunes
Marqueses del Vi-reinat,
entre dos estores velles
i cuatre munisipals,
a dormir la Santa mona
en aquell palau dorat».

El romancet segueix , perfilant la caricatura . Abans d'acabar Iranzo cura de

dir que la percalera

<<Per la nit , pren la tartana,
y en un soiiet, icap al Grau!
que tambe alli to faena*,

mostrant-nos 1'extensi6 de la seva clientela. Despres el poeta remata corn

va comencar: la percalera torna 1'endema a Valencia a prosseguir el seu

comers. Es clar que Iranzo prengue el model pel costat del pintoresquisme.

No altra cosa havien fet tots els seu collegues dels Tipos d'auca, per6 corn

que el compilador el confegi amb voluntat testimonial , crec que be podem

estimar la composicio d'Iranzo, corn suara la de Guillot, corn a documents

valids, si mes no pel que tenen de transcripcio directa i d'observacid acurada.
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Ja vei6rem com Escalante es fixa en les pescadores contrabandistes. Ws
d'una vegada. Aci en tenim una del Grau, que contrabandeja tabac:

aDOLORS: ,S'en queda dos iliuretes
de picaura?

ANDREU: iOy! Alleargat.
DoLoRS: Mire que es canela... »,65

i una altra , del Cabanyal, que trafica en tabac i roba:

«VICENTETA: Sinor, dalt el crida Tama.
MORENA: Y yo no 1i he preguntat

per ella...
JosEP: Vach; un p6c mala

la tinc tamb6.
MORENA: Digalf,

qu'he vengut a visitarla;
1i duc un percal frans6s...
Y a vost6, pera que sapia
que la Morena l'estima...
Ash tinicament li hu guarda
al sinor amo; repare
quin atao de banos.

(Els treu de la cistella).
JOSEP: i Vaya!

A fe qu'els tiltims...
MORENA: Atenga;

estos son canela en rama»66

Una remarca final a propbsit del contraban son els seus efectes lingilis-
tics. Ara mateix, hem sentit dir <<atao de banos». Equival a vlligat de cigars
havans» (o suposadament havans). Sembla locuci6 manllevada a un andalus.
El contacte dels mariners valencians contrabandistes amb els contrabandistes
de la Linea, d'Algeciras o de Gibraltar, devia Esser frequent. Morales i San
Martin transcriu un dialeg no especialment referit al contraban, perb entre
gent del Canyamelar, que ja hem vist que contrabandejava, on podem sentir
una locuci6 anglesa, all right, tot senzillament inserta al bell mig d'oracions
valencianes:

«BONAGUTA: Jt vindr'as en tots los (a)tifells?
CARASANTA: Mananto vost6 iolray! si sinor» 67

65. ESCALANTE, Un buen moso (1889), OC, III, pag. 343.

66. ESCALANTE, En una horchateria valenciana (1869) OC, III, esc. Iv, pag. 165.
67. MORALES, La borda, acte I, esc. 3, pag. 12.
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g) Els ciutadans, al litoral

El contacte de la gent de ciutat amb la costa ja hem dit que era espo-
radic . Tant com ho era el dels ciutadans amb l'Horta . Ja assenyalarem que
Escalante , en A la vbra d'un sequi6l , presentava una famflia valenciana
que anava a passar el dia a una barraca de Mont Olivet per fer-se una paella:

< Y m'ha dit que huf vindrien
a dinar en la barraca» 68

L'esbargiment era, per tant , el mobil de la presencia de l'urbicola en
el camp . Tambe vora platja. I el fenomen no es privatiu de la capital del
Pais . Gaeta Salelles imaging l 'acci6 d 'Els suspirs d'un llauraor ,' en <<una
alqueria , situada entre el poblet de Daimtis i el Grau de Gandia *. Un punt
que fregiientaven els gandiencs:

< Tots els de gorreta y chaca
qu'asi venen de Gandia>>,

gent que anava a esbargir -se de fais6 semblant als valencians d'Escalante:

<(Y tot es perque s'ha vist
als ofisials de Gandia,
fent el caldero en 1'alcria>>,

i que aprofitaven la jornada festiva : << venen el dia de festa >>, diu la prota-
gonista , que mes avant , retreu a un dels seus pretendents:

<<PEPETA : (Com vindre per esta alcrfa?
SALVADOR : Sols per voret.
PEPETA : Ba, aix6's chansa.

Tu vindras com els amics
pera entrar al mar>>.

L'atracci6 dels banys era la ra6 principal del contacte del ciutada amb
el litoral , tant a la Safor corn a Valencia. Els poblats marftims de la capital,
gairebe un raval d 'ella, eren els llocs preferits pels valencians per estiuejar.
En La Borda se sent:

<<Com Pepa Teresa to vuida la barraca, pa llogarla en 1'estiu...»,70

68. ESCALANTE , A la v6ra d'un sequi6l ( 1870 ),. OC, I, esc . i, pag. 391.

69. SALELLES , Els suspirs d'un Ilauraor , escs . 1, 2 i 4.

70. MORALES , La borda, acte I, esc. 4, pag. 14.
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i el mateix Morales i San Martin parlava , en un altre lloc, de les Hsenyoretes
de Casa-Garcia >>, versemblantment unes estiuejants . Llogant el seu habitacle
el mariner reforcava la seva precaria economia . Quan arribava l'estiu moltes
families valencianes es traslladaven al Canyamelar o al Cabanyal . Aqui havia
nascut Escalante , que hi degue tornar alguna vegada , co que li permet6 de
documentar-se per a la pieza bilingue , tantes vegades ja esmentada Barraca
en lo Cabanyal.

L'argument de 1'obreta gira entorn d'una familia que ha llogat barraca
per l'estiu . I ja des de la primera escena veiem que no 6s utilitzada sola-
ment pels qui Phan llogada , ans hi acudeix molta gent , autoconvidant-se:

«Pues es un pico la chent
que s'emboca en esta casa.
Anit s'en varen quedar
lo manco set en 1'andana» 71

El motiu de 1'aglomeraci6 : han vingut a passar el fi de setmana . Heus ad
que el week-end, que ens sembla una conquesta dels nostres dies, ja es
practicava , si m6s no , fa un centenar d'anys:

< Si atre disapte
tinguerem asi esta plaga
de visites , era cosa
de abandonar la barraca
mes que de presa!» 72

El llogater, esth fart dels gorrers . I es el cas que encara continuaran arri-
bant , tot al llarg de l'obra . Una de les qui arriben es la seva germana i per
ella coneixerem un matis interessant. L'emplacament de la barraca, no es
exactament al Cabanyal:

<DoLOxs: Ju no digueres
que estabeu chunt al rihuet?

MANUEL: Prop esta el de la Cadena.
DOLORS: Tens rao: per un p6c mes

yo de vosatros no pare
hasta el Machistre» 73

El Magistre , ja 6s una partida d'Alboraia . corn dir-li, clar i net, que la
barraca es troba lluny . Escalante , disposat a burlar-se de les presumptions

71. ESCALANTE , Barraca en to Cabanal (1872 ), OC, I, esc. 1, pag. 537.
72. Ibid., esc. 1 , pag. 538.
73. Ibid., esc. 11 , pag. 556.
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dels pixavins i del seu afany d'esbalair familiars i amics, posa en boca de

tots els qui venen el mateix retret:

<< Creuras que yo no podia
topetar en la barraca?»,74

diu el padri de la filla de Manuel. I la germana d'aquesta torna a cla-

var-li-ho:
KAtre an cuan llogues

no tan Hunt ... .75

El sentit d'aquests retrets es compren de seguida. Com mes lluny fos la bar-

raca del Cabanyal, mes hauria d'influir en l'abaratiment del lloguer. I barra-

ca barata ja no es per faronejar. 1:s clar que la llunyania tambe podia esser

motivada pel desig d'espantar els intrusos. Quart es queixava d'ells havia dit

Manuel:
«si hu pense,

la Hogue en lo cap de Fransia» 76

Declaracio evident que no es trobava tan allunyada. Si li ho retreien era

amb mala idea, per punxar-lo.
Llogar barraca era una manera de bufar o presumir. Costum que ales-

hores devia seguir molt la petita burgesia ascendent de Valencia, amb ansia

d'equiparar-se a certs estaments del patriciat, que tambe en llogaven. Recor-

dem que hem vist Llorente estiuejar a Natzaret. En el cas de Manuel,

protagonista de l'obreta escalantina, to un <comerc de mistos», i li dol l'es-

forc economic que ha hagut de fer.

vA mi em costa la bolchaca
llogar esta barraqueta>>,

diu en una escena que sosto amb la dona, la qual, quan ell torna a insistir,

ens certifica que llogar barraca era habitud de la majoria:

«MANUEL : iPues mira , un ull de la cara
costa el dichos Cabanal!

PACA : Tots lloguen.
MANUEL : Eres molt fatua.

PACA: Y to molt carrona.
MANUEL: A ml

podent , que me s 'indonaba...

74. Ibid., esc. 17, pag. 562.

75. Ibid., esc. 13, pag. 558.

76. Ibid., esc. 1, pag. 538. Per al «cap de Franca, vid. supra.
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i com que els seus maldecaps economics han augmentat per la invasio de
gent no convidada, Manuel es plany que ningu no aporti res per a contribuir
a les despeses que provoquen:

<<Tampoc esta be que vullguen
menchar asi de baldraga.
Veches ton cherma si ha dit
dure un pollastret>>,77

li recorda a la Bona.
Es justament la fatultat dels botiguers que volen estiuejar per tal de

tenir ocasio de fregar-se amb persones de mes altura social -real o supo-
sada- i tambe per fer ostentacio de possibles, allo que es proposa de ridi-
culitzar Escalante. L'obreta mostra una famlia madrilenya que estiueja tambe
al Cabanyal. El saineter troba els millors moments satirics en el contrast
de la relacio entre els forasters i els valencians. L'indici, a mes, es prou
revelador: el 1872 hi havia gent de Madrid que venia a passar 1'estiu a
Valencia. Un estiueig en tota la regla, com els que es fan en els nostres
dies. Nihil novum sub sole...

El veinatge dels madrilenys fa cobejar al matrimoni valencia illusions
de grandesa:

<<MANUEL: Segons se esplica Adelina
son persones de muy alta
categoria.

PACA: iY que amable!
A la chiquilla li parla
de td.

MANUEL: Es moda. Yo els ha dit
-per a donarme importansia-
que soc u dels comersians
mes forts...

PACA: En mistos de traca>>.78

Es una situacio forca repetida en el teatre escalanti. Els pares creuen estar
a punt de casar la filla amb <<el germanet de la madrilenya>>, que es qui la
tuteja. Conseguentment, i com que es volen donar fums i importancia, tenen
vergonya de presentar altres persones de la familia als madrilenys, i ja estan
decidits a despatxar el pretendent valencia de Rosa. Tampoc no els amoina
gaire canviar Huts habituds:

«RosA: - Mama, vistas voste apresa.
PACA: Es enchorn.

77. Ibid., esc. 2, pag. 539.
78. Ibid., esc. 2, pag. 540.
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ROSA: Van a pasar
les madrilenes: Enrique
m'han fet sera de que ya
venien.

PACA: Jan pronte? Chico,
mtidat enseguida.

MANUEL: Vach» "

Es un man on compten , mes que res, les aparences , i el vestit es la primera

d'elles. Entre els canvis hi ha tambe el de llengua , un fet que Escalante

sabia aprofitar magistralment . Un boto de mostra : << enchornito habeis pa-

sado», diu Rosa; el calc linguistic (< enjornet haveu passat ») es inevitable-

ment comic.

De corn passaven el temps els estiuejants som assabentats a bastament

per l'obreta : van a passejar al contra-moll, que es on devien reunir-se els

elegants de la temporada , si hem de creure el que diu un personatge:

<<aquel lujo recrea
la vista, y uno pasea
entre toda la legansia»,80

i tambe improvisen a les nits balls, concerts, serenates, jocs de mans, ombres

xineses, i fins i tot hi ha qui vol fer ventriloquia. Sense comptar-hi els banys,

es clar, ni els dinarots, soparots i berenarots.
Al final, Manuel i la dona aconsegueixen desempallegar-se de la paren-

tela, ensems que descobreixen que els madrilenys no son allo que aparen-

taven. Tambe ells bufaven. Esparses per 1'obreta hi ha algunes indicacions

que atesten 1'estat sanitari del Cabanyal, a despit del grau d'exageracio amb

que s'accentuen els inconvenients:

«Tota la cara em senalen
els mosquits ; y Chia qui diu
qu'en lo Cabaiial se viu?»,81

diu el cunyat de Manuel quan surt de fer la sesta. I quan el matrimoni vol

allunyar Dolors, la germana de Manuel, li pinten la situacio ben al viu:

<<MANUEL: Pues sinor, asi els mosquits
de nit mos frichen.

DOLORS: Yo hu crec.
PACA: iPea postres ix una olor

de eixa sequiota...! 82

79. Ibid., esc. 5, pag. 544.

80. Ibid., esc. 7, pag. 548.

81. Ibid., esc. 2, pag. 540.

82. Ibid., esc. 12, pag. 557.
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Havent llegit allo de les clavegueres de Valencia que ens contava Llombart,
no podem pensar que no exageraven gaire?

Les allusions escalantines als banys no son massa explicites. Les justes
per no desdir l'ambient. De com era la plaja del Canyamelar 1'any abans de
1'obreta d'Escalante ens informa Els bans de les barraquetes, d'Antoni Roig
i Civera. Heus aci com disposa la decoracio:

<<A la derecha del actor, gruesas vigas sosteniendo el som-
brajo donde se cobijan los carruajes en las horas de sol. A la
izquierda les barraquetes de los caballeros en linea recta.
La tercera caja de bastidores sera el callejon 6 Linea divi-
soria entre estas y las de las senoras, que siguen hasta el
foro. En el fondo playa con algunas lanchas en reparaci6n»83

Hi ha unes escenes bigarrades, de gran moviment, per a produir en l'espec-
tador la sensacio que devia donar la realitat. Es el mateix recurs teatral em-
prat per Thous i Fe i per Palanca en Ilurs obretes del Mercat de Valencia.
Roig i Civera conjunta els crits populars dels venedors de tota mena amb
les sollicitacions a la clientela dels barraquers:

<<AIGUADERA: iAigua fresqueta!
FRUTERA: iBresquilles!
GALETERA: jLa galetera!
ORXATERA: iLa horchata!
VICENTET: Uri asiento... no mes 6.

Eh, sinoreta... ^tartana?
BARRAQUER Ir.: ,Vol barraqueta, sinora?
Quico: ;Sinoret, a la barraca!»84

La cridadissa to la particularitat d'assabentar-nos de les diferents ensenyes
que distingien les barraquetes corn a indicatiu comercial i es ben curios
d'assenyalar que, devers el tercer decenni del nostre segle, encara perduraven
algunes d'aquestes insignies:

<<FRUTERA: Melons, bresquilles, raim!
GALETERA: La galetera!

ORXATERA: Vo l aigua?

VICENTET: Tres asientos, senoret.
BARRAQUERA 1a.: Sinora, al ram de llorer.
BARRAQUERA 2a.: No, senora, a la sabata.
BARRAQUERA 3a.: Vinga a les nevanaores [ = debanadores].
BARRAQUERA 4a.: Sinoreta, a la campana:

alli estara ben servida.

83. ANTON! ROIG I CIVERA, Els bans de les barraquetes (Valencia, Imp. V. Le6n,
1872), estrenada el 13-V-1871; pag. 7.

84. Ibid., esc. 1, pag. 7.
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VIRTUTS: No voy a denguna, vaya!

Yo vaig sempre al meiiinaque.

BARRAQUERA 5a.: Si es la meua parroquiana!
BARRAQUER 1r.: Siiior, vinga a la del nano.
BARRAQUER 2n.: No, no; a la del do Pancha.
CORNELIO: Tengo una cabeza!... Uff!

Dejenme ustedes, caramba!
BARRAQUER 1r.: Pa barraqueta, la meua.
BARRAQUER 3r.: La del nap.
BARRAQUER 4t.: La de la barca.
Quxco: iHola, sifior Don Cornelio!

Anem, entre en la barraca.
No sabeu qu'es parroquia?
Ya ve tota la semana>>.85

La insistencia dels barraquers amb els seus crits devia esser cosa de tots els

dies. Tanmateix hi ha un dialeg que reflecteix una certa crisi de l'ofici,

ensems que ens confirma que els madrilenys estiuejants d'Escalante no eren

una excepcio: tambe hi havia banyistes que venien de la Manxa:

«VICENTET: jOy, Quico...!

A corn estem de ganansia?

Quxco: Lo qu'es esta tempora!

pareix qu'el dimoni hu fasa!
VICENTET: Qu'en ca no acudix la chent?
Quxco: Que, home? aso es una babia.

Despus-air ferem porra;
air guanf un ral-de-plata,
y huf, si Deu no hu remedia,
crec que batrem per la palla.
Y a to com to vi este estiu?

VICENTET: No'm vi mal ara per ara.
Quxco: Lo qu'es a mf men ve una

y ally me sen va ya un atra
d'achuntar als companeros
y dirlos, <<eh, camaradas,
pues que vingue Choliol
y dines no en veig encara,
agarrem la barraqueta,
pleguemla pronte, y a casa;
perqu'esta chent de Madrit
y d'Albasete y la Mancha
no vol vindre y no guanem
pa calser>>.

VICENTET: jCom si'n gastara!

Quico, pos si vas descals...
Quxco: Tens rao, chec, no pensaba»86

85. Ibid., esc. 2, pag. 8.

86. Ibid., esc. 1, pags. 7-8.
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Vicentet es tartaner i si no es queixa sera perque <<feia prou asientos>>, com
es deia en l'argot de 1'ofici. Simptoma que la gent de Valencia, aquella que
no llogava barraca al Cabanyal i que era la clientela potencial de <des barra-
quetes dels banys>> continuava venint al Canyamelar. Quico es planyia de
l'absencia dell castellans, que feien, com ja es veu, turisme avant la lettre.
L'absentisme d'aquesta clientela era real o una ficcio de 1'autor? L'obra era
estrenada el maig de 1871 i si Roig i Civera volia reflectir una crisi veritable
no podia esser sing la de l'any anterior. Em penso que donar-ho per cert
fora filar massa prim.87

Un ultim detail remarcable: el preu de <des barraquetes>>:

<TINO: ^Cuant vat de guardar la roba?
CORNELIO: Barraquero!

Quico : Voy.

CORNELIO: Setenta

centimos... seis cuartos... o...
TINO: Aixo son cuens amunto.
CORNELIO: Pues bien clara esta la cuenta.

Aqui pagas ropa, asientos,
el peine... y hasta los clavos>>.m

Encara mes xifres que posar al costat de les que han quedat referides planes
enrera

Els bans de les barraquetes, que el seu autor subtitulava oescenes bilin-
gues de costumbres valencianas>>, es una de les poques obres del periode on
el bilingiiisme resta justificat per 1'anecdota i no pas nomes per l'obligacio
imposada per la famosa R. 0. del 1867. Cornelio es un coent que nomes
parla castella i que voldria refinar la seva dona, Virtuts; ella, pel seu costat,
voldria veure'l vestit de llaurador i parlant la llengua del pals. Tots els
dialegs entre la parella, cadascun parlant una llengua, reflecteixen la mateixa
tensio. Una altra parella, de condicio mes humil, fa el paper alternatiu de
contrast: Agustina, la criada de Virtuts, que es de Xiva, i el llaurador Tino.
Aci, s'inverteix la situacio, conforme correspon a les diferents procedencies
i llengiies. Ella voldria veure'l vestit de senyoret. El final de l'obra, per un
atzar comic, donara satisfaccio al desig de cada dona, si mes no pel que fa
a la roba. Molt interessant es la tensio idiomatica plantejada per Roig i
Civera en parlaments ben reexits, comparables als d'Escalante d'identic plan-

87. De tota manera, no hi ha massa fonament per a parlar de crisi. A 1'«Almanaque
de Las Provincias para 1880>>, pag. 24, hom pot llegir, referit a l'agost de 1879: <<La
temporada de los baflos de mar adquiere este aiio mayor animacion por Jos viajes bara-
tisimos de Valencia al Grao, organizados por la empresa del ferro-carril. Los dias festivos,
en especial, se traslada a las playas un inmenso gentio: solo por los trenes de dicha via
ferrea circulan cincuenta mil viajeros algunos dias. Los trenes economicos de Madrid
tra--n tambien millares de veraneantes>>.

88. RoIG I CIVERA, Els bans de les barraquetes, esc. 10, pag. 17.
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tejament. La tensio social reflectida per aquestes teatralitzacions diglossiques,

no ha estat sing esbossada en les planes d'aquest volum. Es terra que neces-

sita major abundament i ara ja no disposern d'espai.

4. CLOENDA

Hem rematat 1'examen de la societat litoral pel revers de la cara inicial

de la nostra aproximacio. Alli veierem les relacions dels costaners amb l'urbs

i aci hem observat la relacio de 1'urbicola amb la costa. Aquelles relacions

eren pregones i constants; naixien de la necessitat primaria de guanyar-se la

vida els mariners. En canvi, acabem d'advertir que quan eren practicades en

direccio inversa tenien un signe superficial i contingent: el ciutada no sentia

cap necessitat d'acostar-se al costaner i ho feia eventualment i per esbarjo.

La mateixa observacio haviem fet respecte de la connexio de la ciutat amb

l'horta, diferent de signe segons que es produis en un sentit o en altre. Aixo

subratlla la posicio preponderant del ciutada.

La remarca, pero, no to un valor absolut. No significa que l'urbicola se

sentia estranyat del camperol o del mariner. La conclusio contraria, tampoc

no seria valida. Crec haver aportat, en les planes anteriors, mostres bastants

de com la societat valenciana, entre el cop d'Estat de Morvedre i la coronacio

del fill de Maria Cristina, era un conjunt global, sense trencs de separacio,

bellugadis, contradictori, amb atraccions i tibantors. Formava un ordit espes,

potser mes travat entre els diversos grups urbans, pero llauradors i costaners

feien part de la trama. Entre tots tres sectors hi havia tensions, i tambe

vexes. I la consciencia de pertanyer a una mateixa comunitat.

Escau ara de fer punt i final, una vegada examinada la composicio de

la societat valenciana de la Restauraci6 i de la Regencia, que ha estat l'ob-

jectiu d'aquest llibre. En tot el que hem dit, pero, no hem esgotat, ni de

bon tros, els nombrosos documents literaris que ens han pervingut d'aqueixa

epoca. Hi ha en ells, i algun cop ja ho hem indicat al llarg del nostre treball,

valuosos indicis de corn es captenien els valencians del darrer terc del Vuit-

cents davant d'aspectes tan interessants de la vida collectiva corn son la

politica, la religio, la moral, la llengua, les relacions laborals, etc., i tambe

de quins eren llurs ideals i quines llurs aspiracions. Nomes en part i de

passada ens hem referit a alguns d'aquests punts. Algun dia, nogensmenys,

haurem de tornar damunt de tan copiosos materials i enllestir un nou llibre,

el qual reculli els temes que ara hem deixat de banda. Aqueix futur llibre,

si tenim forces i temps per rematar-lo, no sera escrit per nosaltres, corn no

ho ha estat tampoc el que ara to el lector a les mans. En realitat els verita-

bles autors, tant del llibre present corn del promes, si arriba a escriure's,

no son altres -no seran altres- que els escriptors valencians del Vuit-

cents, testimonis fidels de Ilur temps, entusiastes cronistes de l'existencia

quotidiana de llurs compatricis.
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TAULA CRONOLOGICA

I. DE LA RESTAURACIG A LA REGENCIA

1874

3-I: Cop d'Estat del general Pavia . Dissoluci6 de les Corts . Dimissi6 de
Castelar . El general Serrano, president del Poder Executiu.

8-I: Eduard Escalante estrena L 'escaleta del dimoni al Teatre Circ Es-
panyol , de Valencia.

11-I: La Internacional rss declarada fora de la llei i tancats els seus cen-
tres, pero els internacionalistes segueixen actuant clandestinament.

12-I: Continua la guerra carlina al Pais Valencia : el capitost Cucala ata-
ca Lliria , que es defensa mentre el brigadier Weyler acudeix a so-
c6rrer-la.

21-I: Arriba a Valencia el general L6pez Dominguez, nou comandant de
1'Exercit del Centre (radicat a Valencia).

17-II: Rendici6 de Vinaros a les partides carlines de Segarra , Valles i
Cucala.

8-III: El brigadier Calleja ataca a Minglanilla les partides de Cucala, Va-
lles i Segarra, que sofreixen greu desfeta.

18-IV: Francesc Palanca i Roca estrena al Teatre-Cafe de Valencia el drama
bilingue Els dos anells; encara que amb simpaties liberals, Palanca
propugna la concordia amb els carlins.

10-V: Pablo Iglesias es elegit president de la madrilenya Asociaci6n del
Arte de Imprimir; fundada el 1872, es el nucli originari del socia-
lisme espanyol, que compta amb un petit nombre de partidaris a Va-
lencia.

V: La presa de Bilbao per les tropes del govern es rebuda amb entu-
siasme al Pais. Mes encara, les noticies de la desfeta carlina a Xelva.
L'autor d'aquesta victoria, el general Montenegro, torna a desfer poc
despres les partides carlines d'Alcora.
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La pebrina, malaltia del cuc de seda, segueix fent estralls als con-

reus, menacant una indtistria ja precaria.

18-VI: IV Congres de la Federacion Regional Espanola de la Internacio-
nal, celebrat a Madrid clandestinament.

VII: L'Ajuntament de Valencia restableix el dret de portes. Malconten-
tament.

El general Pavia substitueix Lopez Dominguez en el comandament
de l'Exercit del Centre, i ve a Valencia.

Els carlins ataquen Llfria per tercera vegada, sense exit.

El capitost carli Lozano, famos per les seves actuacions en comar-
ques d'Alacant i Albacete, es batut a Bugarra pel brigadier Daban.
Poc mes tard, sera pres a Serra Morena i afusellat.

29-VII: El brigadier Daban bat a la Vilafranca [del Cid] els capitostos car-
lins Cucala, Velasco i Gamundf.

15-VIII: El valencia Remis obte privilegi d'invencio (patent) per a un me-
tode de millora del sistema de senies.

17-IX: En una temptativa municipal d'urbanitzacio, les muralles de la
ronda de Valencia (Corpus Christi, Corona, Quart, Sant Felip, 1'Hos-
pital, el Pilar i Betlem) son unificades sota el nom comu de Gui-
llem de Castro i sanejades per 1'exterior.

X: Pavia es substituit pel general Jovellar en el comandament de l'Exer-
cit del Centre.

29-XII: El general Martinez Campos, arribat en secret des de Madrid, es
presenta a Morvedre a la brigada de Daban i proclama Alfons XII
corn a rei d'Espanya.

30-XII: Des de Castello, Jovellar secunda Martinez Campos. Intenta d'opo-
sar-se 'ls el capita general de Valencia, Castillo. Trobant-se impo-
tent, dimiteix.

31-XII: Jovellar i Daban entren a Valencia davant les tropes pronunciades.
A la nit, el telegraf anuncia la proclamacio pacifica d'Alfons XII
a Madrid i la formacio de govern per Canvas del Castillo.

Durant 1'any Teodor Llorente publica la traduccio castellana de
Don Jaime el Conquistador, de Charles de Tourtoulon.

1875

Noves autoritats a Valencia: Alcalde, el comte d'Almodovar; pre-

sident de la Diputacio, el marques de Caceres. Nou comandant de

1'Exercit del Centre: el general Quesada. Nou Capita General de

Valencia: Lassala.

11-I: Alfons XII desembarca al Grau de Valencia. Entre les personali-
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tats que acuden a rebre'ls a bord de la fragata Navas de Tolosa,
es troba Teodor Llorente. El rei entra a Valencia voltat per les acla-
macions populars; satisfaccio de les classes superiors. Dos dies des-
pres, va a Madrid. A 1'estaci6 de 1'Encina, rep 1'homenatge de les
autoritats civils d'Alacant i les eclesiastiques de la diocesi d'Oriola.

27-I: Al cap d'onze dies d'operacions, el general Quesada bat el carli
Dorregaray a Xelva.

El brigadier Morales Reina bat Cucala a Onda.

7-1I: R.O. mantenint la prohibicio de reunio i associacio.

El brigadier Morales Reina torna a batre Cucala a Alcora. El gene-
ral Quesada es destinat a 1'Exercit del Nord. )Js substituit pel ge-
neral Echague al comandament de 1'Exercit del Centre (Valencia).

18-III: El governador d'Alacant aprova el Reglament de la societat dra-
matica Teatro Espanol.

Echagiie bat a Sant Mateu les tropes dels capitostos carlins Cucala,
Dorregaray i Alvarez.

4-V: Intercanvi de presoners al pla de Cabanes.

10-VI: Jovellar repren el comandament de 1'Exercit del Centre.

Nova expedicid contra els carlins del Maestrat. Dorregaray es batut
a la Vilafranca [del Cid]. Grossa desfeta carlina. En 1'acci6 mor el
capitost Villalain.

6-VII: Capitulacid de Cantavieja, per 1'acci6 concertada de Jovellar i Mar-
tinez Campos, qui acut des de Catalunya.

19-VII: El general Salamanca pren el Coll d'Alpont. Queden forallancats els
carlins de les terres del Pais.

20-X: Darrera funcio al Teatre Circ Espanyol, de la placa de la Duana
de Valencia; el local s'havia inaugurat el 1887 amb caracter de circ
eqiiestre, i es converti en Cafe-Teatre el 1869.

XII: Constantf Llombart inicia la publicacio de «Lo Rat-Penat, calendari
llemosi#, genesi de la societat d'aquell nom.

La poblacio de la ciutat de Valencia, segons el censament d'aquest
any, puja a 153.457 animes.

1876

23-I: Primeres eleccions a Corts de la Restauracio. Desfeta dels republi-
cans a Valencia. El candidat liberal vent a Lliria. A la resta del
Pais, triomfen els conservadors a gairebe totes les circumscriptions.

7-I1: Mor Pius IX i es proclamat Papa Lleo XIII.

28-1I: El pretendent don Caries abandona Espanya. La guerra civil s'acaba.
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10-III: Procedent del Nord, el batallo de Baeza arriba a Valencia i es rebut
amb grans manifestacions de joia per la pau.

Els arrossers es queixen del contraban d'arrbs estranger.

9-IV: Acte public a l'Ateneu valencia celebrant la pau: discurs de Feliu
Pizcueta i versos de Vicent W. Querol.

15-IV: Primer numero del «Diario de Castellon, periodico liberal e inde-
pendiente».

V: La crisi de la filatura de seda, comencada quatre anys enrera, asso-

leix un dels punts mes baixos. Caiguda dels preus del capoll al

mercat d'Alzira. La posterior recuperacio, massa lenta, no bastara

a redrecar el mercat.

21-V: Crisi de queviures a Alacant. Rapida i forta pujada dels preus a les

botigues. Els alacantins es planyen dels especuladors.

Els llauradors de l'Horta de Valencia assenyalen una greu penuria

de cavalls, corn a consegiiencia dels estralls de la guerra civil.

VI: Flagell de llagosta a Alacant. Un batallo de 1'exercit acut a comba-
tre-la.

23-VI: Inauguracio de la lima de tramvies del Grau i la primera de la

ciutat de Valencia, construldes per la Societat Catalana de Credit.
Son de traccio animal.

L'arribada al port de Valencia d'un contingent de prop de 400 to-

nes d'oli de coto, astora els olivarers, que demanen l'establiment

d'una politica aranzelaria proteccionista.

29-VI: El comers del canem, perillosament aturat a Castello, coneix un
reviscolament transitori, a causa d'haver-ne venuda una grossa quan-
titat als industrials de Cartagena.

1-VII: Arriba a Alacant el vapor «Betis*, que transporta 400 segadors que
tornen d'Alger.

2-VII: Promulgacio de la Constitucio canovina. Sobirania compartida en-
tre les Corts i el Rei. Tolerancia de cultes.

Abundosa collita de taronja, que provoca la caiguda dels preus.

Flagell de llagosta als voltants de Morvedre.

21-VII: Llei abolint els Furs vascos.

Festes del Centenari de la mort de Jaume I. Acudeixen poetes Ca-

talans i provencals. Llorente es nomenat membre del Felibritge.

VIII: Vaga al port de Benicarlo. Comencada amb motiu d'una protesta

contra els drets de portes, paralitza totalment les activitats portua-

ries. La detencio de 45 capitostos i llur trasllat a Vinaros, canvia

el caracter pacific de la reivindicacio, que pren un caire revolucio-

nari. La intervencio del governador militar aconsegueix, no sense

esforcos, de posar fi a la situacio.
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18-X: Reobertura del Teatre Principal d'Alacant.

28-X: S'obre a Valencia el Teatre d'Apolo, al carrer llavors anomenat de
la Sequiola. Al programa, figura Mes fa el que vol que el que pot,
de Joaquim Balader.

29-X: Els escolapis obren un Col-legi de segon ensenyament a Xativa.

Mot Josep Peris i Valero (nat a Valencia, 1821), cap del partit pro-
gressista radical; havia estat alcalde algunes vegades , i en la re-
voluci6 del 68 presidi la junta Revolucionaria.

29-X: Fundaci6, a Madrid, de la Instituci6n Libre de Enseiianza.

Pi i Margall publica Las Nacionalidades.

Periode contradictori de 1'economia del Pais: alguns sectors troben
expansi6, mentre la perllongada secada afecta gairebe tota l'agri-
cultura.

El catala Cesar Santoma, resident a Valencia, introdueix els adobs
qufmics al Pais.

Constants Llombart publica les Obres festives del pare Francesc
Mulet.

A la ciutat de Valencia s'inicien els treballs per a obrir un nou car-
rer, que s'anomenara de la Pau, commemorant el fi de la guerra civil.

1877

6-I: Aparici6 d'<<El Pare Mulet>>, setmanari dirigit per Constants Llom-
bart.

II: Visita d'Alfons XII a Alacant i Valencia, escortat per una esqua-
dra de guerra. Teodor Llorente hi va com a cronista.

20-III: Joan Navarro Reverter proposa a la Reial Societat Economica d'A-
mics del Pais la constituci6 d'un Mont de Pietat i Caixa d'Estalvis.
La Reial Societat acorda nomenar una Comissi6, formada per Eduard
Perez Pujol, Ciril Amor6s, Josep Caruana Bernard, Vicent Oliag,
Lanuza i Moreno Villena, per a redactar els Estatuts en uni6 de
Navarro Reverter.

L'estadfstica oficial assenyala que el nombre d'analfabets supera la
meitat de la poblaci6 d'Espanya.

22-IV: De resultes de dificultats amb l'autoritat governativa , Constants
Llombart canvia el titol del seu setmanari pel d'<<El Bou Solt,.

Vicent W. Querol publica el seu llibre Rimas, on, al costat de nom-
broses poesies castellanes , figuren tres Rimas Catalanas . Pedro A. de
Alarc6n n 'escriu el proleg.

Al Teatre de Russafa de Valencia es presenta una companyia de
teatre de Barcelona , dirigida per Gervasi Roca, amb un repertori
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de 45 obres catalanes ; les de major exit son Lo ferrer de tall i La
Dida, de Frederic Soler (Pitarra).

31-VIII: Una R.O. aprova sense esmena els Estatuts de la Caixa d'Estalvis

i Mont de Pietat de Valencia, que nomena president del Consell
d'Administraci6 Antoni R. de Cepeda i president de la Junta de
Govern Joan Dorda i Vilarroya.

28-X: Els escolapis obren un altre collegi a Alzira.

15-XII: Teodor Llorent es elegit diputat provincial.

21-XII: Incorporaci6 de la vila de Russafa a la ciutat de Valencia.

Constants Llombart publica el primer volum de la «Biblioteca Va-
lentina>> (Lo proces de les olives) i les reimpressions d'El Tabalet,
La Donsayna i El Sueco.

1878

20-I: Joan Solis porta de Franca un aparell telefonic i en fa una demos-
traci6 a la redacci6 de < Las Provincias>>. Les explotacions publiques
de l'invent a Valencia comencaran cinc anys despres.

S'estableix a Castello el Sindicat i Jurat de les Aigues.

21-II: La noticia de la pau a Cuba -consegiiencia del pacte de Zanjon-
es celebrada a Valencia amb grans manifestacions publiques.

28-II: R.D. que estableix el concert economic del Pais Basc amb l'Estat
espanyol.

12-V: Primera operaci6 de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Va-
lencia. En principi oberta al public nomes els diumenges, des de
la fi de l'any donara servei diari.

23-V: Teodor Llorente, representant els poetes valencians , acut als Jocs
Florals de Montpeller, que sota el patronatge de Frederic Mistral

s'anomenen Festes Llatines; gran aplec dels felibres, on concorren

els principals poetes provencals i catalans.

VI: La secada produeix danys a l'Horta de Valencia. Bona part dels
llauradors es neguen a pagar la renda als propietaris . L'agitaci6 aug-
mentara en arribar els venciments de Nadal.

17-VIII: Solemnes funerals a la Catedral valenciana per la reina Mercedes,
morta dos dies abans.

19-VIII: Inauguraci6 del ferrocarril de via estreta de Silla a Cullera.

31-VIII: Fundaci6 de aLo Rat-Penat>>. Constants Llombart llegeix el discurs
Excelencies de la llengua llemosina. Les poesies de Sanmartfn i Aguir-

re i de Ricard Cester esglaien una mica 1'auditori, que es tran-

quillitzat pel president de la nova entitat, Feliu Pizcueta, qui nega

que la <<societat d'amadors de les glories valencianes>> amagui propo-

sits separatistes.
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Mor l'arquitecte valencia Sebastia Monelo i Estelles (nat el 1815).

Llei electoral restringint el sufragi , de caracter marcadament cen-
satari.

Edici6 definitiva de L'Atlantida, de mossen Jacint Verdaguer.

1879

I: Forta agitaci6 a l'Horta de Valencia contra el pagament de les ren-
des. La quasi totalitat dels llauradors fan causa comuna . Ineficacia
de les disposicions de les autoritats, que han de rec6rrer a la deter-
minacid extrema d'embarcar cap a Mao 97 dels hortolans mes arrau-
xats, cessant aixi la resistencia. Sorgeix flavors entre els propieta-
ris la idea de demanar que la Guardia Civil s'encarregui de la cus-
todia dels camps. Fins l'agost no aconseguiran les autoritats el do-
mini total de la situaci6.

3-I: El furt dels joiells de la valenciana Verge del Milacre causa fonda
sensaci6.

26-I: <<Lo Rat-Penat >> publica el <cartell de premis » dels primers Jocs
Florals de Valencia.

Cristino Martos visita Valencia. Efervescencia dels democrates. Poc
despres , Martos defensa << El Mercantil Valenciano >> davant el tribunal
d'impremta i aconsegueix que el periodic sigui absolt d'haver pu-
blicat les fletres del regicida Oliva Moncosi.

Martinez Campos forma govern. El canvi ministerial produeix una
forta escisi6 del partit liberal conservador al Pais, pero sobretot a
Valencia.

28-III: El catedratic de fisica de l'Institut de Valencia, Jaume Banus, pre-
senta el fonograf als seus deixebles.

2-V: Fundaci6 a Madrid del Partido Democratico Socialista Obrero Es-
paiiol; compta amb una minuscula secci6 valenciana.

4-V: Valenti Almirall funda el <<Diari Catalan, que perdurara fins al
juny de 1881.

Constituci6 a Barcelona de l'Institut de Foment del Treball, per
fusi6 del Foment de la Producci6 Nacional i de l'Institut Industrial
de Catalunya.

18-VI: Inauguraci6 al carrer dels Serrans de la primera Casa de Socors
de Valencia.

Presentaci6 del fonograf d'Edison al Teatre Principal de Valencia.

VII: Se celebren els primers Jocs Florals al Teatre Principal de Valencia.
Flor Natural: Teodor Llorente. Mantenidor: Feliu Pizcueta.

Constants Llombart publica Los fills de la Morta Viva; encapcala
el llibre un assaig de Lluis Tramoyeres i Blasco: La literatura lle-
mosina dins lo progres provincial, timidament valencianista.
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Forta secada. Hom demana que sigui condonada la contribucio als
pobles afectats.

VIII: Comencen les obres del ferrocarril econ6mic de Denia a Gandia.

Tornen de Mao els 97 hortolans deportats. Reneix la tranquillitat a
l'Horta.

4-X: Son restablertes al Pais Valencia les suprimides comunitats religio-
ses. El primer convent obert es el de caputxins de la Magdalena,
a Massamagrell.

Notable augment de 1'exportaci6 de vins valencians a Franca.

Reactivacio del moviment social. La Federacio Regional de Treba-
lladors fa grans progressos al Pais Valencia. Vagues repetides d'al-
guns oficis, mes que d'altres assaonadors i fonedors.

5-X: Transformacio de l'Ateneu Cientific, Literari i Artistic de Valencia
en Ateneu Mercantil.

9-XI: Inauguracio del Conservatori de Musica de Valencia. Comencen les
classes: 172 alumnes inscrits.

XII: La nova casa de <Lo Rat-Penat» s'inaugura amb discursos de Teodor
Llorente i Vicent Boix.

1880

2-II: R.D. per activar la unificacio de les diferents legislacions civils
existents dins 1'Estat espanyol. Forta oposicio dels homes de lleis
del Principat. Silenci indiferent dels juristes del Pais Valencia.

7-III: Mor Vicent Boix, cronista de Valencia, historiador i poeta, que ha-
via contribuit decisivament a la Renaixenca. Havia nascut a Xa-
tiva el 1813.

21-VII: La Reial Societat Econbmica d'Amics del Pais de Valencia obre al
Skating Garden de 1'Albereda valenciana una gran exposicio de
motors i maquines extractores d'aigiies.

Intensa activitat organitzadora del P. Antoni Vicente, S. I., implan-
tant Cercles Catolics Obrers arreu del Pais Valencia. A imitacio
dell; fundats a Franca per Albert de Mun, l'obrer to assignat un
paper de membre protegit.

Victor Balaguer, actuant de Mantenidor als Jocs Florals de Valen-
cia incita els renaixentistes valencians a polititzar- se. Flor Natural:
Feliu Pizcueta.

Valenti Almirall promou la celebracio del I Congres Catalanista a
Barcelona. Creacio d'una comissio de defensa del Dret Civil catala.

7-VIII: Mor Josep Maria Bonilla ( nat a Valencia , 1808), primer escriptor
valencia que utilitza la llengua del Pais per a redactar periodics,
fundador del famos <<El Mole», poeta i autor teatral.
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20-VIII: Continuen les restauracions d'ordes religiosos al Pais. Les agustines
de Santa Tecla es traslladen al monestir de Sant Vicent de la Ro-
queta, reconstrult a llurs despeses.

15-IX: Reobertura del Teatre Russafa de Valencia, completament reformat;
al programa figura Els novios de ma cunya, d'Eduard Escalante.

24-X: Teodor Llorente es elegit academic de la de Belles Arts de Sant
Caries.

A Castell6 es publica ((El Marchaler>>, setmanari republics federal,
bilingiie.

Constants Llombart assaja una ortografia valenciana , que es pre-
miada als Jocs Florals.

1-XI: Pasqual Dasf funda la aRevista de Valencia>>, escrita en castella,
que dirigeix Teodor Llorente.

XII: Comenca a publicar-se l'Almanac de <<Las Provincias», que encara
avui perdura.

Josep M .a Puig i Torralva publica La gatomaquia valenciana de
mossen Bertomeu Tormo.

1881

1-I: S'inaugura a la Universitat de Valencia l'estatua de Lluis Vives,
obra de Josep Aixa.

II: Canovas i els conservadors abandonen el govern. Formaci6 d'un mi-
nisters liberal presidit per Sagasta. La principal consegilencia del
canvi sera la concessi6 de la Ilibertat de reuni6 i associaci6.

Actuaci6 del pianista Rubinstein al Teatre Principal i al Conserva-
tori de Valencia.

22-VI: Despres d'haver fet un viatge de propaganda per Catalunya, Pi i
Margall visita Valencia, on es objecte de molts homenatges dels sec-
tors progressistes . Els republicans pactistes li ofereixen una paella.
Al discurs d'agralment de 1'apat , Pi esbossa les linies de reorganit-
zaci6 del partit.

VII: Ciril Amorbs, actuant de Mantenidor als Jocs Florals de Valencia,
fa una ardida defensa de les autonomies regionals.

Exposici6 artistico - industrial organitzada per l'Ateneu Casino Obrer
de Valencia.

Hom constitueix el Collegi Professional Agronomic Valencia.

El frances Rene Lavallbe calcula la mitjana dels ingressos d'un
obrer industrial al Pais Valencia en 825 pessetes/any.

IX: La Federaci6 de la Regib Espanyola de I'A.I.T. (bakuninista), auto-
dissolta mesos abans, reneix a Barcelona en forma de Congres cons-
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tituent de la Federacio de Treballadors de la Regio Espanyola, que
continua sota la inspiracio anarquista. Hi assisteixen delegats de 140
organitzacions.

X: El nou president de <<Lo Rat-Penat>>, Rafael Ferrer i Bigne, inau-
gura el curs de la societat amb un discurs on s'esplaia respecte a
les <<diferencies entre les llengues i les literatures de Valencia i
Castella>>.

28-XI: El tramvia de Carcaixent a Gandia es transforma en ferrocarril.

1882

1-II: Primer numero de <<La Correspondencia de Valencia*, fundada i di-
rigida per Francesc Peris Mencheta.

V: Fundacio de la Lliga de Viticultors Rabassaires de Catalunya, a
Rubf.

17-VI: Valenti Almirall funda el Centre Catala a Barcelona, del qual es
primer president Frederic Soler (Pitarra).

VII: R.D. posant en vigor la base V de la Llei Aranzelaria.

El mallorquf Tomas Forteza, mantenidor dels Jocs Florals de Va-
lencia. Flor Natural: Jacint Labaila.

Nova vaga de Ilauradors de 1'Horta de Valencia, malcontents pel
precari estat de l'agricultura. La vaga afecta els vendors del Mer-
cat de Valencia.

IX: II Congres de la Federacio de Treballadors de la Regio Espanyola
a Sevilla.

Forta agitacib social a Valencia. La Federacio de Treballadors pro-
mou diverses vagues. Especialment greu es la dels assaonadors, que
durara un mes. La patronal decreta el lock-out.

16-X: Inauguracib del llum electric a la botiga de Conejos, al carrer de
Sant Vicent a Valencia; es fabricat per la Societat Valenciana d'Elec-
tricitat, dirigida per 1'enginyer Joan Codonyer.

Congres obrer a Barcelona, convocat pel Centre Federatiu de So-
cietats Obreres.

15-XII: Primer numero d' <El Palletern, periodic de tendencia carlina, to-
talment escrit en llengua del Pais, fundat i dirigit a Valencia per
Gaspar i Josep Thous Orts. Per a imprimir-lo, horn utilitza a Va-
lencia la primera maquina gran, de tipus semblant a les de doble
reaccio. Arribara a esser molt popular i tirara 50.000 exemplars. Sera
molt perseguit i multat, per causa de l'oposicio als governs alfon-
sins. Viura, en diverses epoques, fins el 1919.

Comenca la construcci6 de l'Hospital de Castello.

Excursio de <<Lo Rat-Penat>> als monestirs de Poblet i Santes Creus.
Confraternitzacio dels poetes valencians amb els catalans.

Jacint Labaila publica Flors del meu hort.
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1883

I: Constitucio del partit monarquic democratic, d'esquerra dinastica, ins-
pirat pels madrilenys duc de la Torre, Moret, Montero Rios i Be-
ranger. El primer secretari de la seccio valenciana es Francesc Vives
i Liern.

VI: El II Congres Catalanista acorda la no participacio (individual ni
collectiva) en els partits generals espanyols.

21-VII: La Reial Societat Economica d'Amics del Pais organitza l'Exposicio
Regional i la installa als Jardins del Reial de Valencia. La mostra
posa en relleu els progressos de la industria i l'agricultura al Pais
Valencia.

Flor Natural als Jocs Florals de Valencia: Josep Aguirre i Matiol.
Actua de mantenidor Josep Cristofol Sorni, que en el seu discurs
propugna la concessio d'autonomies regionals.

2-VIII: Mor Factor Ascensi Mora i Roig (nat a Valencia, 1834), un dels mes
populars del teatre valencia, que havia contribult forca a la difusio
d'obres en la llengua del Pais.

Se celebra a Valencia el Congres Sociologic promogut per l'Ateneu
Casino Obrer, per discutir questions referents al capital i el treball:
hi son representats uns 70.000 obrers (d'ells, uns 20.000 valencians).

3-VIII: El Casino d'Alacant organitza uns Jocs Florals en llengua castella-
na; no tenen continuacio.

5/12-VIII: Alcaments republicans de Badajoz, Santo Domingo de la Calzada i
la Seu d'Urgell, aviat sufocats.

15-VIII: Inauguracio del ferrocarril de Valencia a Bunyol.

Alfons XII visita Valencia.

X: Es reuneix a Valencia el III Congres de la Federacio de Treballa-
dors. Solemne condemna oficial dels crims de La Mano Negra i de
tota mena d'actes illegals. Malgrat tot, es descabdella una energica
accio policial, que desbarata la Federacio de Treballadors.

Teodor Llorente escriu La barraca.

4-XI: Primer numero de <<La Reforma Social», periodic bilingue, collecti-
vista i anticlerical, que sota la direccio de Joan Baptista Carles es
publica fins el gener de I'any segiient. Es formalment condemnat
per l'arquebisbe Monescillo. El primer numero inserta un treball
de Jose Nakens.

Brot de colera a Alacant.

28-XI: Visita Valencia l'hereu de la corona d'Alemanya.

5-XII: R.O. instaurant la Comissio de Reformes Socials, de caire merament
informatiu.

6-XII: S'inaugura a Valencia el teatre circ del carrer de Colom.
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22-XII: La Societat d'Obrers de Vila de Valencia , pertanyent a la Federa-
ci6, publica << El Chornaler , periodic defensor dels que treballen i
no mengen >>. Redactat en llengua del Pais, es dirigit per Joaquim
Paya. Defensa ardidament els principis acrates. Es publicara fins
el juny de l'any segiient.

Joan Solis installa dues lines telefoniques . La primera , per compte
dels comerciants Ayora entre els seus magatzems del Grau i Va-
lencia. L'altra, per encarrec del banquet Devesa , de Valencia a Be-
tera. Poc mes tard , la Compaiiia Hispano-americana eixampla la xarxa
urbana.

Apareixen a Castello els setmanaris satirics << El Canari >>, de Ramir
Ripolles i <<El Verderol>>, de Manuel Massip ; Fun i 1'altre es fan
forta competencia.

1884

III: Canvas del Castillo repren el poder.

30-III: Es posada en servei la linia ferria Gandia-Denia, comencada a cons-
truir el 1879. Durant l'any seran posades en funcionament les de
Villena-Banyeres de Mariola (13-IV), Alacant-Murcia (11-V) i Caste-
116-Grau (13-VIII).

V: Afusellament a Santa Coloma de Farners del comandant Ferrandis
i del tinent Belles.

31-V: Antoni Roig i Civera estrena el drama El tresor dels Germanells a]
Teatre-circ de Colom de Valencia.

8-VI: Instituci6 a Valencia del Patronat de la Joventut Obrera , inspirat
per les idees del jesulta Vicent.

30-VI: Primera pedra del convent de carmelitans del carrer d'Alboraia de
Valencia.

VII: Per por de la invasi6 del Colera, se suspen la Fira de Juliol valen-
ciana, i tampoc no se celebren els Jocs Florals de <<Lo Rat-Penat>>.

IX: El colera , aparegut el juny a Tolon i despres a Marsella, penetra
pel port alacanti i s'escampa arreu do la veina comarca ; l'octubre
arriba al poble de Beniopa i a d'altres localitats de l'horta de Gandia.

1-X: Fundaci6 del Collegi de Vocacions Eclesiastiques de Sant Josep, a
Valencia.

26-X: Comenca la seva informaci6 la Comissi6 de Reformes Socials, ins-
tallada a la Facultat de Dret de Madrid . Les informacions recollides
no seran impreses -parcialment- fins cinc anys despres. Fins el
1900 no s'adoptara el primer text legal sobre el treball.

23-XI: La Societat d'Amics del Pais de Valencia inaugura 1'Escola de Co-
merg per a senyores , que posteriorment canvia el seu nom pel
d'Instituci6 per a 1'Ensenyanca de la Dona.
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1-XII: A Madrid, Jaime Vera redacta l'informe de 1'Agrupacio Socialista
Madrilenya adregat a la Comissio de Reformes Socials.

15-XII: Primer numero del periodic literati quinzenal <<Lo Rat-Penat>>, or-
gan de la societat del mateix nom, dirigit per Constants Llombart.

Joan Josep Sister funda la Companyia Valenciana de Navegacio,
que arribara a reunir una considerable flota de navilis.

1885

15-I: Gran nevada a Valencia, que fa molts estralls a 1'Horta.

16-I: Resta constitulda la Societat Valenciana de Tramvies.

10-III: Importants personalitats de la cultura, l'economia i 1'Esglesia de
Catalunya presenten al Rei el Memorial de Greuges.

16-III: Francesc Palanca i Roca estrena al Teatre Principal de Valencia
El capital i el treball, obra premiada als Jocs Florals, d'orienta-
cio conciliadora.

20-111: Brot de colera a Xativa, que es propaga per la Ribera del Xuquer.

12-IV: Primer cas de colera a Valencia.

22-IV: Lleo XIII declara la Verge dels Desemparats Patrona de Valencia.

3-V: Vicent W. Querol, com a president del Consistori, llegeix als Jocs
Florals de Barcelona el discurs d'obertura.

31-V: Homenatge de <<Lo Rat-Penat>> a Teodor Llorente per la publicaci6
del Llibret de Versos.

1-VII: Fundacio, a Valencia, de l'Asil de Sant Eugeni, per a lactants.

5-VII: Moment culminant del colera a Valencia: 217 morts. El doctor Ferran,
secundat per Amali Gimeno, mena una campanya sanitaria molt
discutida.

15-VIII: Comenca a funcionar a Valencia la linia de circumvalacio de la So-
cietat Valenciana de Tramvies.

Blasco Ibanez comenga la seva carrera politica: redacta el mani-
fest de la Joventut Republicana Federal i pronuncia el seu primer
discurs public al banquet-homenatge a 1'ex-ministre de la Republi-
ca del 73, Josep Cristofol Sornf. Poc mes tard fa mitings de propa-
ganda republicana a Lliria, Pedralva, Bugarra i Alcublas.

25-VIII: La pretensio d'Alemanya a les illes Carolines vulnera els drets
d'Espanya al Pacific i provoca una reaccio xovinista a la Peninsula.
Gran manifestacio publica a Valencia, promoguda incomprensible-
ment per <<Lo Rat-Penat>>.

15-IX: Es dona per acabada 1'epidemia de colera a Valencia, i es canta un
solemne Te Deum a la Seu. El nombre oficial de victimes es de 4.919.
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25-XI: Mort d'Alfons XII. Comenca la Regencia de Maria Cristina. Pacte
del Pardo. Sagasta forma govern, que durara fins el 1890.

5-XII: Teodor Llorente, es nomenat academic corresponent de la Reial
Academia de la Historia, de Madrid.

XII: Decret d'amnistia pels delictes d'impremta. Gaspar Thous, director
d'<<El Palleter>>, surt de la preso de les torres dels Serrans, on havia
ingressat 1'any abans. El govern, per desembarassar-se d'ell, el des-
tina com a jutge a les Filipines.

Apareix a Elx, redactat per Josep Perez Sanchez, el setmanari sa-
tiric <<El Bous>.

Surt el diari de la tarda <<El Correo de Valencia> ; entre els redac-
tors, figura Blasco Ibanez.

Mor, a Malaga, el pintor Bernat Ferrandis i Badenes (Nat al Poble
Nou de la Mar, el 1835).

Mor el metge i escriptor cientific Joan Baptista Peset (nat a Va-
lencia, 1821).

Poblacio de la ciutat de Valencia: 143.239 habitants.

II. DE LA REGENCIA AL REGNAT D'ALFONS XIII

1886

9-I: Estrena d'El Cullerot, de Josep Borras i Marco, al teatre Espanyol
d'Alacant; gran exit de 1'actriu Carme Carsi.

Rapida davallada dels preus agricoles . Creix el malcontentament con-
tra el govern . Els arrossers s'oposen a les mesures lliurecanvistes.

Apareix a Alacant el setmanari <<El Campaner>>.

23-I: L'Ateneu Mercantil de Valencia ret homenatge a Teodor Llorente
per la seva traduccio castellana del Faust.

12-III: Primer numero del setmanari <<El socialista>>, aparegut a Madrid.

30-IV: Teodor Llorente es nomenat corresponent de la Reial Academia
Espanyola.

V: Crisi economica general a Europa, que provoca un agreujament de
la crisi agricola valenciana i un augment de l'atur obrer i camperol.

2-V: Valenti Almirall publica Lo catalanisme.

17-V: Neix Alfons XIII.

11-VI: Sagasta estableix per R.D. l'asseguranga obligatbria dels treballadors
en les obres publiques.
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VII: Els esforgos de l'Ajuntament de Valencia per a vitalitzar 1'economia
de la ciutat i del seu hinterland amb la represa de la Fira de Juliol
-no celebrada els dos anys anteriors, a causa del cblera-, sols
parcialment aconsegueixen el seu propbsit.

Constants Llombart, Flor Natural dels Jocs Florals de Valencia.

20-VII: R.D. instituint la Comissio encarregada d'estudiar la situacio dels
conreus d'arrbs al Pais Valencia, vella aspiracio dels arrossers. Els
treballs de la Comissio no arriben a res practic.

19-IX: Pronunciament republics del general Villacampa, a Madrid. Fracassa.
Villacampa, pres i condemnat a mort, es indultat, per6 la condem-
na divideix el govern, ensems que l'alcament fracassat divideix els
republicans.

Com a consegiiencia de la crisi econ6mica, de les errbnies orienta-
tions dell escriptors renaixentistes i de la migrada volada de Ilur
inspiracio, el moviment literati al Pais Valencia llangueix i entra
en decadencia.

Apareix Canigd, de mossen Jacint Verdaguer.

Mor el poeta alacantf Joan Vila i Blanco (nat el 1813).

El canonge Roe Chabas funda a Denia la revista erudita <<El Ar-
chivo».

1887

2-I: Constitucio de la Cambra Oficial de Comers, Industria i Navegacio
de Valencia.

Continua la depressio econ6mica.

Constantf Llombart publica la tercera edicio, corregida i augmen-
tada, del Diccionario Valenciano-Castellano, de Josep Escrig.

V: Es constitueix a Valencia el Pacte d'Unio i Solidaritat, federacio de
resistencia al capital, que havia estat fundat a Barcelona l'any an-
terior, per un congees obrer d'inspiracio anarquista.

Els republicans del Pais es fraccionen en grups que segueixen Ruiz
Zorrilla, Salmeron, Pi i Margall i Castelar, i que fins i tot es com-
baten.

Es reuneix a Madrid el IV Congres de la Federaci6 de Treballadors
de la Regio Espanyola.

La depressio econ6mica abasta el sector vinfcola. Gran baixa de les
exportations a tot arreu del Pais Valencia.

Creix 1'extremisme anticatblic i es multipliquen els atacs contra
el Rosati de 1'Aurora, principalment a la ciutat de Valencia.

21-V: S'estrena al teatre del Casino d'Elx el joguet comic Tio, yo vull ser
gos, de Josep Perez i Sanchez, que hi representa el protagonista.
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30-VI: Nova Llei d'Associacions, autoritzant la constitucio de sindicats
obrers.

2-VII: Llufs G. Llorente estrena al Teatre Principal d'Elx Ramona, o una
perla en el campo, sainet bilingue que assoleix gran exit.

3-VII: Teodor Llorente es proclamat Mestre en Gai Saber.

A Castello, el Casino de Artesanos organitza una exposicio de 1'es-
tat economic de la ciutat i de la provincia i els seus progressos en
l'agricultura i la industria.

La concessio, per 1'Ajuntament de Valencia, de 1'exacci6 dels drets
de portes a una empresa privada, origina greus avalots que l'auto-
ritat vol tallar amb la proclamacio de 1'estat de guerra, sense acon-
seguir-ho. El malcontentament s'esten per tot el Pais.

Escissio al Centre Catala i fundacio de la Lliga de Catalunya, mes
conservadora i polftica que el grup d'Almirall.

Abolicio de 1'esclavatge a Cuba.

17-VIII: Miting de vinicultors al Teatre Principal d'Alacant, per a cercar
solucio a la crisi.

Teodor Llorente publica el primer volum de Valencia.

1888

8-III: Els religiosos de Sant Joan de Deu obren al Cabanyal la seva fun-
dacio per a infants escrofulosos.

23-III: Les tortes dels Serrans, son evacuades com a preso. La poblacio
penal es traslladada a 1'antic convent de Sant Agusti.

15-V: Exposicio Internacional de Barcelona.

VI: Visita Valencia la reina regent Maria Cristina acompanyada pels

seus fills. Festeigs de la ciutat.

15-VII: Sota la direccio de Joaquim Duart, comenca a publicar-se a Alacant
«Garrota de sego>>, setmanari satiric i independent.

12/14-VIII: Fundacio, a Barcelona, de l'Unio General de Treballadors i del Par-
tit Socialista Obrer Espanyol, d'inspiracio marxista. Al seu primer
Congres, reunit del 23 al 25, son representades organitzacions de Va-
lencia i Xativa.

28-VIII: Mod en la fabrica de tabacs d'Alacant.

IX: Es reuneix a Valencia el Congres Obrer, que acorda substituir la
Federacio de Treballadors de la Regio Espanyola per I'Organitza-
cio Anarquista de la Regio Espanyola.

1-X: Es publica la llista dels abonats al telefon de la ciutat d'Alacant;

es concessionari del servei l'advocat Enric M. Ripoll i Monera.
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Concili Provincial de Valencia.

13-XI: Malgrat les sorolloses baralles dels elements anticlericals, continua la
reinstallacio de religiosos al Pais. Obertura i benediccio de la nova
esglesia del Santfssim Sagrament , a Valencia.

9-XII: Comenca a publicar-se, a Castello de la Plana, el periodic <<La Ver-
dad>>, dirigit pel prevere Wenceslau Balaguer. Ataca la Maconeria
i treu a llum amb gran escandol els noms de molts masons distin-
gits del Pais.

Mor a Madrid Josep Cristofol Sorni ( nat a Valencia, 1813), advocat
i politic federalista, que havia estat ministre de la Republica el 1873.

1889

5-I: Primera representacio de Wagner al Pais Valencia: el tenor ca-
tala Francesc Vinyas canta Lohegrin al Teatre Principal de Va-
lencia.

Se celebra a Barcelona el II Certamen Socialista , de base acrata.

II: Fortes protester dels catalanistes a les Corts i al Senat, contra la
inclusio de Particle 15 a la nova compilacio del Dret Civil, propug-
nada per Alonso Martinez. Les actuations catalanistes duraran fins
el juny i aconseguiran que el govern modifiqui 1'esmentat article
en sentit favorable a Catalunya.

El Foment de la Produccio National i l'Institut de Foment del Tre-
ball National acorden a Barcelona fusionar- se en el Foment del
Treball Nacional.

21-VI: Surt a Alacant <<El Gos de Presa>>, periodic politic independent i
humoristic.

9-VII: Apareix a Alzira <<El borinot>>, setmanari satiric.

19-VIII: Mor a Madrid Josep Campo, figura influent entre els capitalistes
valencians, Iligat a gairebe totes les obres publiques del Pais i fet
marques per la Restauracio (Nat a Valencia, 1810).

24-X: Mor a Betera el poeta Vicent W. Querol, figura llegendaria de la
Renaixenca, intim de Teodor Llorente (Nat a Valencia, 1836).

Apareix el setmanari <<La Antorcha Valentina> , socialista i anti-
clerical.

Els jardins del convent de Sant Francesc son convertits en parc
d'atraccions, a Valencia.

Francesc Puig i Torralva publica l'assaig dramatic Mare i madartra.

1890

IV: Pertorbacions de l'ordre a Valencia com a consegiiencia de la visita
del carli marques de Cerralbo. Alexandre Seara publica amb aquest
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motiu un suplement del setmanari anticlerical <<El Espolsaor >>. Blas-
co Ibanez combat els carlins des de <<La Bandera Federal . El ca-
pita general Azcarraga declara l 'estat de setge.

La residencia dels jesultes valencians es assaltada i saquejada.

L'abastiment d'aigues potables a la ciutat de Valencia , que hom

havia iniciat l'any 1850, es molt millorat en dotar-lo d'alta pressio.

1-V: Acomplint la decisio del Congres de la II Internacional ( Paris, ju-
liol 1889 ), es celebrada per primera vegada al Pais Valencia la diada
del primer de maig, amb nombroses vagues i manifestations. Els
elements conservadors acusen de feblesa les autoritats . Els socia-
listes i els anarquistes polemitzen sobre la tactica idonia: mentre

els primers volen peticions pacifiques de reivindicacio obrera, els
segons son partidaris de la vaga indefinida per a obtenir la jornada
de vuit hores. Les classes benestants pressionen les autoritats de-
manant protecci6 contra les vagues i els avalots.

11-VI : Sobtada aparicio de colera a la Vall d 'Albaida, unit punt del con-
tinent europeu on es manifesta l'epidcmia , que es propaga imme-
diatament a Valencia i altres localitats.

VI: Sagasta estableix el sufragi universal . El caciquisme , pero, s'arran-
jara per continuar dominant 1'escena politica.

Fundacio de 1'Ateneu del Poble Nou de la Mar (Valencia).

VII: Torna al poder el partit conservador , al qual correspon presidir les
primeres elections realment lliures . Canvas del Castillo , cap del
govern.

Teodor Llorente surt diputat per Sueca , en candidatura conservadora.

VII: Tampoc no se celebren els Jocs Florals de <<Lo Rat-Penat >>, per causa
del colera.

VIII: Apareix a Xativa el periodic satiric <<El Cudol>>.

XI: Mesures proteccionistes del govern , que afavoreixen el sector agri-
cola. Els arrossers comencen a recobrar-se lentament de la crisi.

Acaba 1'epidemia de colera, que a Valencia ha fet 717 victimes.

Mor Feliu Pizcueta i Gallel , cronista de Valencia , politic , escriptor
i jurisconsult , un dels mes ardits ratpenatistes (Nat a Valencia , 1837).
Teodor Llorente el substitueix com a cronista.

Mor a Elx l'historiador i arqueoleg alacantf Aurelia Ibarra Manzoni
(Nat a Alacant, 1834).

Mor l'arxiprest castellonenc Joan Cardona (Nat a Castello de la
Plana , 1814).

A Madrid mor Eleuteri Maisonnave, que havia estat ministre de la
Republica (Nat a Alacant, 1840).
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Atreu la curiositat publica la vista de la causa, a l'Audiencia de
Castello, contra el periodic castellonenc <<La Verdad», i el seu direc-
tor, el prevere Wenceslau Balaguer, denunciat per calumnies per Mi-
guel Morayta i els masons, que volen posar fi a la virulenta campa-
nya menada pel periodic. L'advocat valencia Vicent Dualde repre-
senta Morayta en la vista. La defensa del periodic i del seu di-
rector la porta el tradicionalista Ramon Nocedal.

Inauguracio del Teatre Peral als jardins de Sant Francesc, a Valencia.

31-XII: Es constitueix el Banc Marftim de Santa Pola (Alacant).

La reina regent Maria Cristina presideix els Jocs Florals de Barce-
lona. Intervenen Sagasta i Menendez y Pelayo. Joan Alcover hi obte
un premi extraordinari.

Primera edicio, no venal, de les poesies de Joan Maragall.

El notari Pasqual Sanz i Fores dona a Hum les seves Memories de
Gandia.

1891

12-I: Installacio de l'estatua del Rei Jaume I al Parterre de Valencia. El
monument, obra del catala Vallmitjana, sera inaugurat el 20 de
juliol.

Comencen les obres del port de Castello.

Lenta, be que creixent, recuperacio economica al Pais. El sector vi-
nicola continua, pero, patint dificultats. S'atura quasi totalment 1'ex-
portaci6 de vins.

Nova impulsio en la construccio de ferrocarrils.

1-II: Elections de diputats a Corts. A la ciutat de Valencia guanyen els
republicans Rafael Cervera i Francesc Pi i Margall i el conservador
Eduard Atard, per aquest ordre. Els socialistes aconsegueixen una
migrada votacio: Pablo Iglesias, 115 vots; Garcia Quejido, 81.

27-II: Tornen d'Alemanya els doctors Bonet, Moliner i Torres Babi, que
havien estat comissionats per la Diputacio i 1'Ajuntament de Valen-
cia per a estudiar a Berlin els procediments d'innoculacio antitisica
del Dr. Koch. Fan estat de llurs observacions amb conferencies pu-
bliques a 1'Hospital Provincial i al de Sant Pau.

Els afeccionats al teatre de Gandia es planyen de la dolenta gestio
municipal del Teatre Principal d'aquella ciutat.

Victor Balaguer visita Valencia. Els literats li ofereixen un banquet,
durant el qual Balaguer llegeix fragments d'Els Pirineus.

6-I11: Teodor Llorente obte Pasta de diputat per Sueca.

20-IV: Mor a Valencia Pere Barrientos (nat a Madrid, 1818). Vei de la ciu-
tat des del 1864, havia estat president del Canto Valencia el 1873.
Era professor de 1'Escola de Belles Arts.

170



ELS VALENCIANS DE LA RESTAURACIO 383

26-IV: S'estrena al teatre del Casino d 'Elx la comedia de costums illicita-
nes El Tenorio de Alsabares, de Vicent Alarcon i Macia.

A la darreria d'abril, moltes families esporuguides pels anuncis
de les manifestacions del 1 er de maig , surten de Valencia i es refu-
gien a 1'Horta.

1-V: Prohibides pel govern les manifestacions publiques , i aquarterades
les tropes per I'autoritat militar , un miler d 'obrers es reuneix a la
placa de bous per escoltar el tipograf socialista Salvador Gasco, que
demana, a mes d'altres reivindicacions , la jornada de vuit bores.
Els forners es declaren en vaga. Les autoritats , que proporcionen
esquirols als patrons , trenquen la vaga, que no es secundada per
altres oficis.

10-V: Eleccions municipals a Valencia. Son elegits 15 republicans i 9 con-
servadors.

Lleo XIII publica la Rerum Novarum. L'esperit de 1'Encfclica ve
a donar suport a les tesis del jesulta Vicent, que repren 1'activaci6
dels Cercles Catolics d'Obrers.

Agitacio rabassaire a Catalunya , contemplada expectativament al
Pais Valencia.

11-VI: Constitucib de la Companyia General de Tramvies de Valencia, amb
un capital de 1.100.000 pessetes , sota la presidencia de Frederic
Domenech.

VII: Vagues i avalots a la preso de Sant Miquel dels Reis.

28-VII: Blasco Ibanez, que substitueix Pi i Margall com a mantenidor dels
Jocs Florals de <<Lo Rat-Penat>>, pronuncia un discurs defensant la
llengua autoctona. Flor Natural: Francesc Barber i Bas.

12-VIII: Inauguracio del ferrocarril economic de Valencia a Betera.

14-X: Mor a les Filipines Gaspar Thous i Orts (nat a Benidorm, 1836).
Escriptor i periodista d'idees carlines, fundador dels periodics <<La
Senyera» i <<El Palleter», manta vegada empresonat, el 1885 havia
abandonat el carlisme i protegit per Pidal ingressa al cos juridic
d'Ultramar, i fou nomenat jutge de l'illa de los Negros, carrec que
exercia en morir.

Fundacio a Valencia de la Societat Coral El Micalet.

5-XI: Inundacio de la Ribera del Xuquer; grossos estralls a Carcaixent,
Alzira i Alberic.

20-XI: Mor el cap dels republicans federals de Valencia, Josep Antoni
Guerrero ( nat a Valencia, 1808). Fou alcalde de la ciutat diverses
vegades i governador en 1'epoca de la revolucio del 1868.

11-XII: Continuant la recuperacio d'edificis religiosos per diversos ordes,
els carmelitans , que havien inaugurat el febrer el seu Collegi de
Religioses, obren ara 1'esglesia del convent d'Alboraia a Valencia,
solemnitzant el tercer centenari de Juan de Yepes.
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24-XII: Atemptats anarquistes durant les solemnitats religioses nadalenques.

S'estableix l'aranzel proteccionista, tot consagrant les mesures pre-
ses l'any anterior.

Acaba l'enderrocament del convent de Sant Francesc a Valencia.

Apareix a Alacant <<La Granota», setmanari satiric bilingue.

Joaquim Martf i Gadea publica el seu Diccionario general valenciano-
castellano.

1892

8-I: Insurreccio de camperols a Jerez de la Frontera, seguida amb inte-
res i inquietud pels terratinents valencians.

25-III: La Unio Catalanista convoca a Manresa una assemblea que aprova
les bases per a la constitucio regional de Catalunya.

7-VII: Inauguracio de 1'estaci6 de la Societat Valenciana de Tramvies, a
la vora del riu Turia.

Als Jocs Florals de Valencia guanya la Flor Natural el castellonenc
Caries Llinas Breva.

Primeres vagues de caire anarquista a Valencia.

VIII: Es reuneix a Valencia el III Congres del P.S.O.E., sota la presi-
dencia de Salvador Gasco. 25 delegats representen 32 agrupacions.

20-XI: Entrada a Valencia del nou arquebisbe, Ciriaco Maria Sancha.

XII: Ruptura de Silvela i Canvas. Dimissio d'aquest. Torna Sagasta al
poder.

Maura vol introduir reformes autonomistes a Cuba i Puerto Rico;
fracassa, pero.

Josep Torras i Bages publica La Tradicid Catalana.

Hue Prytz Cartery i Guillem Campos Carreras obtenen la concessio
de l'illuminacio publica electrica d'Alacant, que dirigeix tecnicament
1'enginyer Antoni Sandaran Arques.

1893

31-III: Mor Constantf Llombart (nat a Valencia el 1848), fundador de «Lo
Rat-Penat>>, escriptor i poeta, incorruptible valencianista , cabdal fi-
gura de la Renaixenca i capdavanter dels federalistes valencians;
la joventut literaria i els escriptors populars el reconeixien corn a
llur cap de fila.

Creaci6 a Catalunya de la Federaci6 d'Obrers Agrfcoles, de caracter
anarquista , que dos mesos despres celebrara la Conferencia dels
Treballadors del Camp.
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Comenca una repressio indiscriminada i total de les organitzacions
obreres.

Llunas i Pujals, un dels mes importants dirigents anarquistes de
Barcelona , condemna els metodes terroristes.

VII: Mating de protesta a Valencia contra 1'augment de la contribucio
industrial . Degenera en greu motf. Crema de barraquetes dels «agu-
Iles de portal>>.

Jose Canalejas actua de mantenidor als Jocs Florals de <Lo Rat-
Penat>>. Flor Natural : Leopold Trenor i Palavicino.

Francesc Marti i Grajales publica 1'edici6 critica de Les trobes en
lahors de la Verge Maria.

Els esdeveniments de Melilla causen forta excitacio popular a Va-
lencia , atiada pels xenofobs . Gran entusiasme en acomiadar el re-
giment de Mallorca, que va al Marroc . Tambe, quart marxa el ge-
neral Arolas, nomenat governador militar de Melilla.

26-XI: Solemne i nodrida processo de clausura a Valencia del I Congres
Nacional Eucarfstic ; hi assisteixen el Nunci , els arquebisbes de
Valencia i Tarragona , i disset bisbes.

El P. Antoni Vicent, S. I., publica a Valencia Socialismo y Anar-
quia, on desenvolupa les seves idees socials a la llum del pensa-
ment de Lleo XIII.

Comencen a publicar-se, en fascicles, les obres completes d'Eduard
Escalante.

1894

6-I: Installacio, a Valencia, de l'orde italic dels pares Camils.

1-II: Inauguracio de la seccio Torrent-Picassent de la lfnia ferria de Toris.

9-111: Mot el professor Eduard Perez Pujol a Valencia, on residia des del
1858 com a catedratic de la Universitat i exercint de jurisconsult.
Molt vinculat a la burgesia, es 1'autor d'un treball prou equanim:
La cuestion social en Valencia (V., 1892). Havia nascut a Salaman-
ca, 1830.

14-I1I: El doctor Pau Colvee, professor de ffsica a l'Institut de Valencia,
presenta els tres primers negatius obtinguts per ell amb els raigs X.
Dos mesos despres (7/9-V) dona conferencies per a exposar la teo-
ria de la hum Roentgen i fa experiments d'aplicacio practica.

Els horts de taronja de Castello son envaits per la serpeta, malal-
tia de I'arbre que causa greus danys.

10-IV: L'arquebisbe Sancha promou una magna peregrinacio a Roma. Grans
aldarulls quan els pelegrins s'embarquen al port de Valencia. Hom
assenyala coin a incitador Vicent Blasco Ibanez, que havia menat
una campanya contraria des de <<La bandera federal.
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1-V: Miting socialista al Teatre Pizarro de Valencia, per a commemorar
la diada. Es demana la jornada de vuit hores. S6n poques les in-
dustries que aturen el treball.

13-V: Apareix a Valencia <<La Trona>>, setmanari festiu i literari, que des-
pres prendra caracter republics. Viura, amb entrebancs, fins el 1908.

Execucio d'anarquistes al castell de Montjuic, a Barcelona.

3-VII: El fill de pretendent carli, Jaume de Borbo, visita Valencia.

Actua de mantenidor als Jocs Florals de <<Lo Rat-Penat>> Amali Gi-
meno, que llegeix el discurs en llengua autoctona, la qual cosa cons-
titueix un repte als elements castellanitzants de Valencia. Flor Na-
tural: Ramon Andres Cabrelles, amic i deixeble de Llombart.

20-VII: Visita d'una esquadra anglesa de vint vaixells al port de Valencia.

Jocs Florals a Castello de la Plana, organitzats pels periodistes li-
berals. Mantenidor: Jose Canalejas, que fa un discurs «sobre la im-
portancia de la literatura regional> . Flor Natural: Cecili Marques.

La serpeta apareix als horts de Silla.

16-IX: Les eleccions de diputats provincials produeixen l'afrontament de
canovins i silvelistes a Alzira i Carcaixent. Aldarulls i un assas-
sinat.

X: S'inaugura la conduccid d'aigiies a Gandia.

12-XI: Aparicio d'<<El Pueblo*, diari republics, anticlerical i demagogic,
fundat i dirigit per Vicent Blasco Ibanez, que publica en fulleto,
des del primer numero, Arroz y tartana. Tindra llarga influencia
sobre els republicans valencians.

29-XI: Mor el pintor Josep Brel (nat a Valencia el 1832).

17-XII: S'inaugura el cercle republics de Castello de la Plana, amb un dis-
curs de Nicolas Salmeron, que va el 18 a Valencia i el 19 a Alzira,
prosseguint la campanya propagandista.

El catedratic de l'Institut de Valencia Manuel Polo Peyrolon, de
filiaci6 carlina, publica 1'opuscle El anarquismo, on denuncia la in-
fluencia dels organs acrates valencians <<El corsario>> i <<Juventud>>.

1895

I: Fortes gelades als horts de taronja de Carcaixent, Alzira i altres
pobles de la Ribera baixa fins a Catarroja.

3-I: Mor Manuel Lluch Soler (nat a Russafa el 1859). Havia estat secre-
tari de <<Lo Rat-Penat>>, fundador i director de <<La Traca>>, amic i
seguidor de Llombart.

14-I1: Installacio a Valencia de les Germanes de 1'Esperanca, dedicades a
l'atencio dels malalts.
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18-II: Mor el poeta Jacint Labaila (nat a Valencia el 1833), que havia es-

tat president de <<Lo Rat-Penat>> i polemitza amb Tubino per la
significaci6 apolitica de la Renaixenca valenciana.

24-II: Jose Marti inicia la tercera insurrecci6 cubana.

Esforcos per a revifar les festes de Carnestoltes a Valencia, on
l'Ajuntament i el Cercle de Belles Arts ofereixen premis a les
mascares.

11-III: Primera remesa de tropes cap a Cuba des del port de Valencia. Fort
neguit de la poblaci6.

18-III: <<Lo Rat-Penat>> ofereix, per primera vegada, premis a les falles.
L'Ajuntament de Valencia secunda la idea. un intent per revis-
colar la festa , foraa decaiguda.

19-III: Cau el govern liberal de Sagasta per les pressions dels militars.

24-III: Govern conservador de Canvas. El ministre d'Hisenda es el va-

lencia Joan Navarro i Reverter.

Prat de la Riba i Pere Muntanyola publiquen el Compendi de la
doctrina nacionalista , que to considerable difusi6 a la Catalunya es-
tricta (100.000 exemplars ), pero repercussi6 ben escassa al Pais Va-
lencia.

19-IV: Mor Vicent Salvador i Montserrat, marques de Cruilles (nat a Va-
lencia el 1825), erudit autor de treballs a propi sit dels gremis de
Valencia, institucions forals i topografia local.

25-IV: S'inaugura el tramvia Valencia-Torrent.

V: Sarasate d6na alguns concerts al teatre Principal de Valencia.

VII: Ramon Nocedal actua de mantenidor als Jocs Florals de <Lo Rat-
Penat>>. Flor Natural: Joan Baptista Pastor i Aicart.

3-VIII: Incendi nocturn de la fabrica de tabacs de Valencia , installada a
l'edifici de la Duana. Les llauradores que hi treballaven, menaca-
des de desocupaci6, aconsegueixen la represa del treball a la fi del
mes.

26-VIII: Acaba la vaga dels teixidors d'Alcoi, comencada el mes de juny,
despres de greus incidents, amb intervenci6 de les tropes.

30-VIII: Mor Eduard Escalante (nat al Poble Nou de la Mar, 1834). El mes
conegut i estimat dels escriptors teatrals autbctons , gaudi d'una
gran popularitat, que ha arribat fins els nostres dies.

6-X: Mor Miquel Galiano i Talens, marques de Montortal (nat a Ala-
cant el 1837). Cap del partit conservador valencia i director de la
Reial Academia de Belles Arts de Sant Caries a Valencia.

1-XI: Mor el Cardenal Benet Sanz i Fores, arquebisbe de Sevilla (nat a
`Gandia, 1828).
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1-XII: Aplec dels carlins valencians a Torrent. Els republicans tracten
d'impedir-lo. Interve la Guardia Civil.

7-XII: Primeres conferencies telefoniques Valencia-Madrid , que permeten
als diaris de millorar llurs serveis informatius . Poe despres la xarxa
interurbana s'eixampla , tot permetent les comunicacions amb Bar-
celona, Castello, Saragossa, etc.

12-XII: Vetllada al Teatre Espanyol de Madrid en honor d 'Eduard Escalante,
amb l'assistencia de la reina regent Maria Cristina.

L'arquitecte Josep Guardiola i Pico propugna , sense exit , les refor-
mes urbanes d'Alacant.

1896

Els republicans promouen arreu del Pais manifestacions ptibliques
contra els Estats Units, per la situacio cubana.

8-III: L'autoritat suspen un miting republics que havia de celebrar-se a
Valencia en protesta per la guerra de Cuba. Sorollosos avalots: ]a
placa de bous es assaltada , els amotinats utilitzen armes de foe, un
guardia civil es greument ferit. Es declara l'estat de setge i bona
part dels dirigents republicans son detinguts . Vicent Blasco Ibanez,
peril, aconsegueix de fugir a Italia, des d'on envia crbniques a <<El
Pueblo>; rues tard les convertira en el llibre En el pals del arte.

5-IV: Torna a apareixer <<El Marchaler de Castello» que se subtitulava
eperiodic criticaor , agre-dole i deslligat , "acordeon" oficial de la
gent de lligona i espardenya>>.

V: La Unio General de Treballadors, d'inspiracio socialista, celebra a
Valencia el V.1 Congres.

VII: L'esquadra de guerra espanyola visita el port de Valencia.

VIII: Blasco Ibanez publica Flor de mayo i els Cuentos valencianos.

IX: Llei de repressio de 1'anarquisme , que comports 1'empresonament
a Montjuic, Barcelona , de bon nombre de militants . Tambe hi ha
detencions d'anarquistes valencians.

La sublevacio de les Filipines causa inquietud entre els benestants
del Pais.

10-IX: Primera representacio publica del cinematograf a Valencia, oferta
per Charles Kall al teatre d'Apolo.

13-IX: Vicent Blasco Ibanez torna a Valencia . P s detingut i jutjat pels
esdeveniments de mare . Condemnat a dos anys de preso a Sant
Gregori , hom li commutara despres la pena per 1'exili a Madrid.

Continuen les instal:lacions de nous centres religiosos.

XII: El proces contra els anarquistes presos a Montjuic solleva una forta
campanya , dins i fora d'Espanya , contra el govern.
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1897

I: L'escissio del partit conservador repercuteix al Pals Valencia. Sil-

vela visita Valencia i troba en Teodor Llorente un fidel collaborador.
Per tot 1'any es constitueIxen nuclis silvelistes locals.

II: Concessio de 1'autonomia a Cuba.

11-III: Comenca a publicar-se a Alacant <<El Cullerot» , dominical indepen-
dent, dirigit per Rafael Ferrandis i Antoni Gald6. Viu tan sols fins

a desembre, perb l'any seguent recomenca, titulant-se <<El Cullerot
Alacanti».

4-V: Els anarquistes condemnats al proces de Montjuic son afusellats.
Commoci6 en el medis obrers valencians.

2-VI: Annexio a la ciutat de Valencia d'algunes viles del voltant: Campa-
nar, Vilanova del Grau, Poble Nou de la Mar. Aixf culmina el pro-
ces urbanitzador iniciat el 1865 amb 1'enderrocament de les muralles.

L'Ajuntament de Valencia viu una etapa d'especulaci6 amb els
terrenys i amb les concessions de les obres publiques.

VIII: Canvas del Castillo es assassinat pel terrorista Angiolillo. Despres
d'un ministeri Pont presidit per Azcarraga, s'installara Sagasta al
poder.

1-XI: Greus inundacions a Valencia per desbordament del Turia. Forts
estralls a tota la Ribera.

XII: Submsissi6 dels capitostos filipins.

Preocupacio dels conservadors valencians per llurs baralles inter-
nes i la dificultat de reorganitzar llur partit al Pais.

Francesc Badenes i Dalmau publica Flors del Xuquer.

Teodor Llorente publica les Cartes de soldat, que s6n acollides amb
sentimental popularitat, acrescuda pels esdeveniments d'ultramar.

1898

27-III: Eleccions dirigides pel govern liberal. Sorpren la victoria de Vi-
cent Blasco Ibanez, que surt diputat pels republicans de Valencia.

Teodor Llorente es nomenat senador. Culminaci6 de la seva carrera

politica.

4-IV: El regiment de Mallorca embarca cap a Canaries al port de Valen-
cia. Sorolloses manifestacions. Als teatres i cafes, els xovinistes fan
sonar la Marxa de Cadis, aplaudida per la concurrencia. Republicans
i carlins organitzen contramanifestacions. El furor s'apodera de tots
els bandols politics. L'actuaci6 de la policia per sufocar els aldarulls
provoca un moviment general contra el cap d'Ordre public, que es
suspes del seu carrec per les autoritats. Li cal deixar sobtadament
Valencia per por de les represalies.
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24-IV: Arriba a Valencia la noticia de la declaracio de guerra dels Estats
Units.

25-IV: Gran manifestacio a Valencia, amb participacio de tots els partits
i organitzacions: horn calcula prop de 30.000 persones i 450 ban-
deres. L'exemple es seguit en altres poblacions del Pais, on son
organitzades manifestacions anti-ianquis.

2-V: Desfeta de l'esquadra espanyola de Manila. En assabentar-se'n, els
republicans valencians es manifesten sorollosament. Pronunciament
d'una partida republicana a Catadau. El capita general de Valencia
declara 1'estat de guerra. Blasco Ibanez es novament empresonat a
Sant Gregori.

Manifestations pro-governamentals, que estimulen la subscripcio per
a la campanya colonial i l'organitzacio del regiment de Valencia,
que marxara a les Filipines. Les senyores dels estaments conserva-
dors ofereixen una bandera, que es solemnement beneIda a la Ca-
tedral valenciana.

24-XI: Nou arquebisbe de Valencia: Sebastian Herrero y Espinosa de los
Monteros.

30-X: Arriba al port de Valencia el primer vaixell que transporta tropes
repatriades.

10-XII: Tractat de Paris, que posa fi a la guerra amb els Estats Units. Mal-
contentament entre els benestants valencians. Fortes critiques con-
tra el govern de Sagasta.

Blasco Ibanez publics La barraca.

Apareix a Alacant <E1 cacahuero», setmanari satiric bilingue que,
amb mes o menys entrebancs, continuara publicant-se fins el 1913.

A la darreria de l'any s'inicia una greu crisi social, economica i
politica al Pais Valencia.

1899

4-111: Cau el ministeri Sagasta, considerat responsable del desastre co-
lonial. Els conservadors tornen al poder, ar6 la coalicio Silvela-
Polavieja.

5-III: Primer numero de 1'alacanti <<E1 Amic del Poble>>, setmanari que es
declara independent.

IV: Noves elections de diputats a Corts. Blasco Ibanez torna a conque-
rir acta i promou el triomf del francmaco Miguel Morayta. Teodor
Llorente guanya 1'elecci6 a Lliria.

Esglai dels elements religiosos del Pais, que tracten d'unir-se per
fer front a la intensificada propaganda anticlerical.

Blasco Ibanez publica els Cuentos grises, que despres reeditara amb
el nou titol de La condenada.
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VI: Oposicio de la petita burgesia valenciana a les reformes tributa-
ries del ministre Villaverde. Tancament de botigues. El neguit per-
durara fins a la darreria de juliol, essent causa de continuats avalots
que obliguen a intervenir 1'autoritat militar. Els aldarulls reneixen
despres de 1'estiu i continuaran fins 1'any segiient.

15-VII: Inauguracio a Porta Coeli del sanatori per a tuberculosos.

22-VII: Homenatge a Escalante. Horn posa el seu bust a la Glorieta valen-
ciana (avui, al carrer natalici de 1'escriptor, al Cabanyal).

29-X: Miting a la Universitat Literaria de Valencia, promogut i convocat
per l'Ajuntament de Valencia, demanant al govern mesures que fa-
cin efectiu 1'ensenyament popular.

XI: Els treballadors de divuit adoberies es declaren en vaga, com a pro-
testa contra l'oposicio dels fabricants a la constitucio de societats
obreres.

El Comite Nacional de la U.G.T. es trasllada de Barcelona a Madrid.

Moren els gravadors Domenec Martinez (nat a Valencia el 1822) i
Josep M. Galvan (nat a Valencia el 1837).

Josep Maria Puig i Torralva publica Lliris i Carts.

1900

I: Promulgacio de la Llei sobre accidents del treball.

11-II: L'antiga placa de Sant Francesc, eixamplada amb les reformes ur-
banes empreses i convertida en centre de Valencia, es batejada amb
el nom de placa d'Emili Castelar, conservat fins el 1939, que sera
denominada placa <del Caudillo>> (avui, <<del Pais Valencia»).

13-III: Llei per a la proteccio dels infants i de les dones quo treballen.
Aquells no podran esser admesos al treball mentre no tinguin
10 anys.

26-111: Es constitueix a Alacant la societat anonima La Electrica Alican-
tina, amb capital de 450.000 pessetes.

V: Tancament de botigues a Valencia. Els aldarulls es transformen en
motins i barricades als carrers. Interve la Guardia Civil per sufocar-
los i es objecte de forta resistencia. Hom declara l'estat de guerra.

28-V: Atreu molt l'atencio l'eclipsi de sol, complet a Elx i a altres po-
blacions immediates. Gran nombre d'astronoms espanyols i estran-
gers acudeixen a contemplar-lo.

13-VI: Josep Bodria publica Fulles seques.

29-VI: Homenatge de l'Ajuntament de Valencia a Joaquim Sorolla i Ma-
ria Benlliure; retolacio dels carrers amb llurs noms i declaracio de
<<fills meritissims i predilectes» .

VII: El gran poeta mallorqui Joan Alcover actua de mantenidor als Jocs
Florals de Valencia. Flor Natural: Joan Espiau.
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26-IX: S'incendia la fabrica de tabacs d'Alacant. Les treballadores pateixen
l'atur del treball.

X: Els anarquistes, reunits en congres a Madrid, reorganitzen la Fe-
deracio de Treballadors de la Regio Espanyola, segons 1'esperit de
I'Organitzacio Anarquista, creada el 1888.

Suspensio de garanties constitucionals a consequencia dell avalots
carlins.

XI: Lleugera participacio valenciana al moviment carlf intentat a Ca-
talunya.

Apareixen partides carlines a Alcoi. Son aviat dissoltes. El capita
general de Valencia declara 1'estat de guerra, que es al cap de poc
temps estes a tota Espanya.

14-XI: S'estrena al Teatre de la Princesa de Valencia Nit d'albaes, drama
lfric de Josep Guzman i Guallar, musica de Salvador Giner.

30-XI: Acaba el segle amb noves instauracions religioses. Benediccio de
1'esglesia de Sant Joan de Ribera al Grau de Valencia.

1901

1-I: Gran repicada de campanes a tot arreu del Pais Valencia a les
0 hores, per solemnitzar 1'entrada del segle. Multitud d'actes re-
ligiosos.

Comenca a regir a Espanya el meridia de Greenwich.

8-I: Al Teatre Principal de Valencia horn ret un homenatge a Blasco
Ibanez per 1'exit d'Entre naranjos.

22-I: <Lo Rat-Penat>> es trasllada a un nou estatge social, al carrer del
poeta Querol. El president, Honorat Berga, llegeix un discurs so-
bre <<el regionalisme diferenciat del separatisme>>.

31-I: Apareix el aDiario de Valencia>>, periodic del vespre, de caracter
independent, que acabara polaritzant I'opinio de la dreta carlina i
llauradora.

9-II: Aldarulls populars a Valencia, de signe republics i anticlerical, que
tantost tenen per objectiu impedir l'eixida del Rosari de l'Aurora
o els actes de consagracio d'infants al Cor de Jesus que volia cele-
brar l'Arquebisbe, com la confrontacio amb la Guardia Civil i
1'Exercit.

10-II: El governador es apedregat per la multitud, a Valencia.

11-II: Els estudiants de Valencia s'esvaloten.

12-II: Continuen les manifestacions publiques a Valencia. L'autoritat sus-
pen el diari republics <<El Pueblo.
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13-II: A 1'enterrament del metge republics Ruff Ferrando, l'agitacio creix
fins a produir xocs amb les forces armades: alguns ferits i un mort.

14-II: Son detingudes a Valencia 16 persones, entre elles els redactors

d'<<El Pueblo>> Jordi Vinaixa i Rodrigo Soriano, a consegiiencia dels

esdeveniments del dia anterior. Hi ha tambe aldarulls d'identic sig-

ne a Gandia.

15/21-II: Tantost dominada per les autoritats valencianes 1'agitaci6 republi-
cana, esclata la vaga dels treballadors del port de Valencia, promo-
guda per la Federacio anarquista. Iniciada contra la casa Mac-
Andrews, s'escampa aviat a totes les operacions portuaries. Xocs
entre els obrers sindicats i els esquirols, que, protegits per la Guar-
dia Civil, tracten de trencar la vaga. Mr. Mac-Andrews ha d'embar-
car-se i abandonar Valencia. Per haver disparat contra els vaguistes,
el seu soci, August Sirera, es detingut per la Guardia Civil. Els
esquirols aconsegueixen de restablir els treballs portuaris. Els obrers
de la Federacio perden la vaga.

6-III: Reapareix <<El Pueblo>>, que durant la suspensio canvia la capca-
lera en <<El Pueblo Valenciano>>.

10-III: Sagasta torna al poder. Son restablertes les garanties constitucio-
nals el mateix dia que hom celebra eleccions a diputats provincials,
que guanyen els liberals.

6-IV: Els llauradors de l'Horta de Valencia protesten contra l'augment
d'impostos municipals. L'avalot degenera en motf. Els amotinats
ocupen el Mercat i reclamen del governador la derogacio de l'acord
de 1'Ajuntament; aquest suspen el dret de portes.

9-IV: Circular de 1'arquebisbe recomanant als catolics que no llegeixin
<<El Pueblo>>.

18-IV: Apareix <<La Voz Valenciana>>, diari del vespre defensor de la reli-
gio, inspirat pels carlins i els integristes.

25-IV: Fundacio a Barcelona de la Lliga Regionalista.

26-IV: Convocades eleccions de diputats a Corts. Nombrosos mftings a tot
arreu del Pafs. Els republicans apareixen dividits en dos partits:
el de Fusio i el de Concentracio. La dreta presenta una extensa
fragmentacio. Els socialistes presenten la candidatura de Pablo Igle-
sias per Valencia.

27-IV: Primer numero del setmanari <<El Obrero Socialista>>, de Castello

de la Plana.

28-IV: Creix el malcontentament dels llauradors de 1'Horta de Valencia,
que es declaren en vaga. Fins el 6 de maig mantindran llur acti-
tud. Els vaguistes impedeixen l'entrada d'aigua i queviures a la
ciutat i tambe la dels fematers. Avalots al Mercat. 16 llauradores son
detingudes. Agitada sessio de 1'Ajuntament: els regidors de la Fusio
Republicana prenen la defensa dels vaguistes. La solucio definitiva
del conflicte no es produira fins el juliol.
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19-V: Triomf de la Fusio Republicana a les eleccions de la ciutat de Va-
lencia: son elegits Blasco Ibanez i Soriano. El tercer diputat elegit
es el Dr. Moliner, independent. Pablo Iglesias obte 128 vots. A la
resta del Pais, gairebe en totes les circumscripcions, guanyen els
candidats del govern. Havent perdut, la Concentracio Republicana
acorda de dissoldre's. Llur cap, el Dr. Escuder, inicia la formacio
d'un partit republics nacionalista.

A Barcelona, triomfa la candidatura catalanista i la dels republicans
Lerroux i Pi i Margall.

3-VI: El Collegi d'Advocats de Valencia elegeix com a president Vicent
Dualde, conegut per la seva filiacio republicana.

4-VI: Teodor Llorente dimiteix la presidencia de la junta provincial del
Partit Conservador. Es elegit per al carrec el marques de Montorta.
Llorente hi sera president honorari.

Els germans Taronger, molt influents entre els republicans, se se-
paren de la Fusio Republicana. L'escissi6 es molt comentada.

23-VI: Greus aldarulls a Alcoi, motivats per les manifestacions contra el
jubileu del segle xx.

24-VI: L'agitacio s'esten a Valencia, on els republicans, avalotats, mena-
cen de cremar 1'esglesia de Sant Marti quan es plena de fidels. In-
tervencio de la Guardia Civil. No hi ha detencions. Els dies se-
guents, continuen els atacs dels republicans als temples; menaca de
cremada de les esglesies de la Companyia i de Sant Joan del Mercat.

29-VI: Blasco Ibanez conferencia amb el governador civil i arriben a un
acord per polar fi a l'agitacio.

30-VI: Teodor Llorente actua de mantenidor als Jocs Morals de Castello
de la Plana. En comptes de pronunciar un discurs, llegeix una poesia:
en castella.

9-VII: A Valencia hom constitueix el Cercle Fruiter, que agrupa comer-
ciants, exportadors, consignataris i cavalleters de fruits del port.

25-VII: Neguit dels vinaters de la vall d'Albaida, menacats de crisi.

18-IX: Enderrocament de la torre de la Ciutadella de Valencia, darter ves-
tigi de l'edifici.

23-IX: Vaga dels obrers de vila de Valencia, que demanen la jornada de
vuit hores, guanyada pels treballadors. L'Ajuntament concedirs al
comencament d'octubre la mateixa jornada als seus funcionaris.

7-X: Gran miting de vinaters del Pais Valencia a Ontinyent, on acudei-
xen representants de tots els partits politics, sense excepcio. La prin-
cipal reivindicacio es la supressio de 1'impost de consums.

9-X: Els ebenistes, demanant la jornada de nou bores, declaren la vaga,
que guanyen, malgrat la resistencia patronal. Poc despres reran els
fusters els qui aniran a la vaga, demanant jornada de vuit bores.
Llurs patrons, pero, es resistiran mes fermament.
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2-XI: Vaga dels carreters i dels constructors de carros.

30-XI: Manifestacions republicanes de dol per la mort de Pi i Margall,

arreu del Pais.

XII: El Cercle Fruiter de Valencia gestiona a Madrid la supressio de

l'impost que grava 1'exportaci6 . Sense exit.

Traducci6 al frances de La Barraca (Terres maudites , per Herell)

i publicacio a la <<Revue de Paris>> com a fulleto. Comenca el renom
internacional de Blasco Ibanez . Poc despres , << El Liberal>> de Ma-

drid tambe la publica en fulleto i els lectors espanyols coneixen el
novellista.

Roc Chabas publica una edicio critica de La brama dels llauradors

de Jaume Gassull.

1902

13-II: La vaga revolucionaria de Barcelona es seguida atentament al Pais.

A Valencia i altres poblacions son declarades vagues parcials i hom

se solidaritza amb els obrers barcelonins. Manifestaci6 solidaria amb

ells dels obrers de Valencia.

17-V: Fi de la Regencia. Durant la Constitucio, comenca el seu regnat
Alfons XIII. Confirma Sagasta corn a cap del govern, pert mes
avant aquest sera substitult per Silvela.

Teodor Llorente publica el Nou Llibret de Versos i acaba el segon
volum de Valencia.

Francesc Barbera i Marti publica De regionalisme i valentinicultura.

1-XI: Primer numero de <<La Veu de la Regi6>>, quinzenari liberal regio-
nalista de Castello de la Plana, redactat per Joan Beltran, Royo i
V. Aparici.

Blasco Ibanez publica Can"as y barro.

Madrid
RICARD BLASCO
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