
<<LO RAT PENAT:
PERIODICH LLITERARI QUINCENAL>>

(1884-1881-))*

I

ELS DIVERSOS uRATS-PENATS»

Ei nom de Lo Rat-Penat es el de la «societat d'amadors de les glories
de Valencia i son antic Regne>>, fundada la nit del 31 de juliol de 1878 per
un grup no massa nombr6s d'escriptors i patricis de la capital, al capdavant
dels quals es trobaven Constants Llombart, Teodor Llorente i Feliu Pizcueta,
que fou el seu primer President.' De llavors enca, 1'existencia no interrom-
puda de la corporaci6 i el seu paper sobresortint - si mes no, durant 1'etapa
curia de la Renaixenca - han pogut fer oblidar que el nom de la societat es,
tambe, el titol d'algunes publicacions periodiques. Com que 1'objecte d'aques-
tes planes es 1'examen d'un d'aqueixos periodics, considerem que no sera
pas inl til de recordar abans tots els papers impresos que han portat aquell
nom a la capgalera.

1) El KCalendari llemosi». - La mes antiga de les publicacions titu-
lades <<Lo Rat-Penat» es ben anterior a la creaci6 de 1'entitat. El 1874, la
Ilibreria de Pasqual Aguilar, del carrer dels Cavaliers, ran de la plaga de la
Seu, a Valencia, trague a Hum un almanac: «Lo Rat-Penat: Calendari llemosi
corresponent al present any 1875o. Era dirigit per Constants Llombart, pu-
blicat a despeses seves - ajudat per alguns dels seus amics - i <<compost amb
la distingida collaboraci6 dels mes reputats escriptors de Valencia, de Ca-
talunya i de les Illes Balears >>, segons podem llegir a la portada .2 Un volum
en vuite de prop de 160 pagines.

* [A proposta d'una pon6ncia formada pets senyors Jordi Rubi6, designat per la
Secci6 Historico-Arqueologica de 1'INSTITUT, Pere Bohigas, designat per la Secci6 Filoli gica
de 1'INSTITUT , i R. Aramon i Serra, designat per la Societat Catalana d'Estudis Historics,
1'INSTITUT D 'EsTUDIS CATALANS, en sessi6 plenaria tinguda el dia 21 d 'abril de 1971 , acord3
per unanimitat d'atorgar el VI Premi Ramon d'Ali s-Moner al senyor Ricard Blasco pel
seu treball <Lo Rat Penat: Periddich lliterari quincenal» (1884-1885).

En la mateixa sessi6, l'INSTITUT prengu6 1'acord de publicar aquest treball . - R. A. i S.J
1. L'HAlmanaque para el aflo 1880 de Las Provincias » (Valencia, Imp. Dom6nech, s. a.,

pugs. 159-162), publica una cri nica de 1'acte.
2. <<Lo Rat-Penat : Calendari llemosi corresponent al present any de 1875 . Compost

amb la distingida collaboraci6 de's m6s reputats escriptors de Valencia, de Catalunya i de
les Illes Balears per En Constants Llombart> (Valencia, Llibreria de Pasqual Aguilar editor,
carrer de Cavaliers 1, 1874).
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2 RICARD BLASCO

La idea ja tenia precedents a 1'area lingujstica catalana . Llombart s'ins-
pirava en el «Calendari catala » de Francesc-Pelagi Briz, del qual arreplegava
ensems la formula de la titulacio, la composicio del contingut i la idea de la
unitat national, expressada per una redaccio representativa de la pluralitat
regional. Tambe la divisa del calendari recordava el lema de l'almanac de
Briz.3 Alguns comentaris contemporanis curaven d'assenyalar un altre pre-
cedent: 1'«Armana Provengau»; i no sabriem dir si en fer aquesta precisio els
comentaristes no tractaven de minvar el merit de Llombart.4

El que sembla fora de dubte es que el «Calendari llemosio fou el germen
de la nova societat, opinio sostinguda pel mateix Llombart, que ja ha estat
recollida per altres estudiosos del moviment renaixentista 5 Constants Llom-
bart, el qual comptava ja amb una certa experiencia corn a editor i redactor
de periodics - be que politics i en llengua castellana; mes endavant va
fer-los en catala, tambe -, volia dotar la Renaixenca d'un instrument d'ex-
pressio i d'accio, que vigoritzes la renovada cultura valenciana. A manca d'una
institucio social, hague d'acontentar-se de moment amb un almanac. Aquest
naixia amb un propbsit clarament modest: la periodicitat anual havia de
reduir molt la seva influencia. Pero era el primer intent serios fet a Valencia
d'editar una revista cultural en llengua propia, empresa del tot diferent de les
,escomeses per Vicent Clerigues, Josep-Maria Bonilla j Josep Bernal i Baldovi
al llarg de la centtiria amb llurs periodics satirics. El resultat fou que ben
aviat el «Calendari liemosIa ultrapassa els seus llindars. Bastaren tres o quatre
anys perque el grup inicial aglutines d'altres voluntats i aconseguis d'estructurar-se
,en una societat que havia d'esser batejada amb el mateix nom: Lo Rat-Penat.

La serie de calendaris continua publicant-se cada cap d'any, adhuc
despres de fundada 1'entitat. El 1880 hi hague un canvi a la direccio, sembla

3. El lema del «Calendari» de Briz era «Qui llengua te, a Roma va>'. Llombart
adopts la divisa «Pel flu traurem lo cabdell,. josep M. Miguel i Verges (La premsa catalana
del vuitcents. Primera part (1801-1874), Barcelona 1937. 1, 291), fou el primer a posar de ma-
nifest la relacio entre ambdos emblemes, remarcant com el de Llombart ><respon a la mateixa
ambicio, que el de Briz.

4. Vegeu «Revista de Valencia,, 1, 197-198. El comentari es una cr(tica del «Calendari*
de 1881, i l'articulista no jutja massa benevolament la tasca de Llombart: «En su parte
literaria dejaba bastante que desear; para lienar sus p$ginas se aceptaba todo. bueno, me-
diano y menos que mediano, con tal que estuviese escrito en valenciano... esta publication
no daba muy buena idea del Renacimiento lemosin en Valencia. aunque demostraba su vitali-
dad...,. La «Revista de Valencia, volia minimitzar el paper dirigent de Llombart, del qual
se sentia gelos Llorente (vegeu infra, pags. 19 ss.).

5. Llibre d'or dels Jots Florals (Valencia, Imp. Domenech, 1895), 9; «Revista de Va-
lencia,, 1, 188; tambe, Particle de Llombart Propdsits i aspirations, al num. I de «Lo Rat-
Penat ,, 15 desembre 1884. - Llombart acaronava la idea d'un organisme public que aglu-
tines els renaixentistes ja des del primer «Calendari Ilemosi, i volgue empenyer I'Ateneu
'Cientffic, Literati i Artistic a convertir-se en aquest instrument. A la pag. 15 del primer
«Calendari» deia que I'Ateneu «que tant podia ajudar-ne a restaurar la llengua dell nostres
antecessors , ocupat en les coses dels forasters a penes si s'enrecorda de les de sa casa. Qui
els costaria a Ilurs iHustrats individus consagrar-ne, de quan en quan, algunes de les seves
sessions a les lletres valencianes?. Malauradament, s'hi consagra si, pero en un sentit ben
-diferent al desitjat per Llombart.
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«LO RAT PENAT» 3

que per no poder suportar Llombart la feixuga carrega economica. El nou

director fou el seu amic intim Josep-Maria Puig i Torralva, erudit i poets6

Tanmateix, no trigs gaire a tornar Llombart. Al volum corresponent at 1883

veiem ja tots dos noms units com a codirectors.7 Avui es forga diffcil de
trobar la coleccib completa d'aquest almanac i, be que els testimonis de

mes credit asseguren que <<per espai de deu [ant's] segui imprimint-se*,8 no

sabriem fixar la data exacta de la seva darrera aparicio.

2) El <cPeriddich lliterari quincenal> . - Si <<Lo Rat-Penat: Calendari lie-
mosi...>> es un antecedent clar de la «societat d'amadors de les glories valen-
cianes >, un altre, <<Lo Rat-Penat. Periodich Lliterari Quincenalo, sera el primer
organ oficial de la nova corporacio; no pas mes enlla d'uns quants mesos:
els que s'escolen del 15 de desembre de 1884 al 15 d'abril de 1885.

Tambe en aquesta avinentesa ]a iniciativa de la nova publicacib pertoca
a 1'entusiasta Constants Llombart, que en sera el director, i que en aquell
moment ja havia estat reconegut com a <<soci iniciador i fundador amb veu

i vot en totes les Juntes» de l'entitat 9 El periodic quinzenal fou redactat
per gairebe els mateixos coHaboradors del «Calendari llemosi» i n'hereta
1'orientaci6 culturalista i el sentit d'integracio nacional pales en les seves pagines.

Per molt de temps hom ha cregut que la vida d'aquest quinzenari havia
estat mes curia que no fou en realitat. L'acurat investigador de la premsa
valenciana Josep Navarro i Cabanes aturava la publicacib un mes abans de
la seva desaparicib formal.1° Els altres bibliografs especialitzats en la materia,
o be eren mes escarits encara, o be repetien tot simplement les anotacions
de Navarro, fent fianca a la seva gran autoritat. Fins i tot, darrerament,
un historiador oficial de la <<societat d'amadors de les glories valencianes*,
en una obra guardonada, en la qua] creu haver exhaurit el tema, ha oblidat
- incomprensiblement - de fer-hi esment del seu primer organ oficial.11 Un

6. La «Revista de Valencia» (1, 197-198) estimava que sots la direcci6 de Puig i Tor-
ralva «cl Calendari es mss rico y esta mejor confeccionado que en los anos anteriores».
Al tom 11, pag. 92, diu que Puig i Torralva «procura darle el mayor inter€s». Cal tenir en
compte allo que probablement hi havia de ranclinies literaries en aquesta mena d'opinions
(vegeu supra, n. 4).

7. «Lo Rat-Penat. Calendari Ilemosi corresponent al present any 1883. Compost amb la
distingida coHaboraci6 dels mes reputats escriptors de Valencia, de Catalunya i de les Illes
Balears, per En Constants Llombart i En Josep Maria Puig i Torralva. Any nove de sa
publicaci6> (Valencia, Imp. d'Emili Pasqual, 1882).

8. Brots de llorer (Valencia, Imp. Domenech, 1896), 12.
9. A la directiva elegida el 6 de juliol de 1879, Llombart fou l't nic reconegut com a

«iniciador i fundador». L'impressor i escriptor Josep d'Orga era «soci honorari», amb els
mateixos drets que Llombart, drets dels quals tan sols ells dos gaudien.

10. JOSEP NAVARRO I CABANES, Catalec bibliografic de la premsa valenciana (Valencia,
Edit. Diario de Valencia, 1928), 72-73: ces publicaren sis ntimeros que arriben a la pagina 48.
Mori en 15 de mare de 1885». Navarro i Cabanes havia vist la coHecci6 a la Biblioteca
Municipal de Valencia, papers de Serrano Morales, num. 6080.

It. ANTON[ IGUAL I UBEDA, Histl ria de «Lo Rat-Penat» (Valencia, Tip. Moderna,

1959). Obra premiada per la Diputacib Provincial de Barcelona als Jocs Florals de Lo

Rat-Penat celebrats l'any 1958.
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4 RICARD BLASCO

estudios dels primers periodics valencians confessava, nou anys enrera, noa
haver vist mes amunt d'un parell de numeros d'aquesta publicaci6.12

Nosaltres ens trobem en situacio de rectificar Navarro i Cabanes. Hem
pogut consultar una co}leccio que compren dos numeros mes dels censats
per ell, serie que reputern completa i la qual ben be podria esser que fos
unica, a l'Hemeroteca Municipal de Madrid. Aquesta sortosa circumstancia
ens ha empes a consagrar aquest assaig al primer organ oficial de Lo Rat-
Penat, un periodic que considerern cabdal dins la historia de la Renaixenca
a Valencia, malgrat ]a curta durada de la seva vida i 1'escassesa de noticies
que en tenim. Esperem retre aixi un servei als estudiosos que maiden per
aclarir aquelles zones d'aqueixa historia que encara avui romanen obscures.

3) La «Revista mensual». - El segon organ de la societat no gaudf
tampoc d'una Ilarga existencia: del gener al desembre de 1911. IEs <<Lo Rat-
Penat: Revista mensualo. Ara la iniciativa fou del president de 1'entitat,
Vicent Dualde, el qual demana a Teodor Llorente que s'encarregues de la
direccio. L'autor del Llibret de versos definia la revista com ol'instrument
principal, 1'eina continua, per a la propaganda dell treballs nostres>>, no
sense a}ludir a la llangor en que durant els darrers anys s'havien trobat les
activitats socials.13 Bons proposits que no pogueren acomplir-se sing molt
migradament, car Dualde havia d'abandonar pot despres la presidencia, se-
gons sembla per una sobtada malaltia, i la seva rentincia al carrec comports
l'esfondrament de la revista. Aquesta reprengue a la capgalera el lema del
eCalendari llemosi»: <<pel flu traurem to cabdell>, seguint 1'exemple de
Llombart, el qual ja 1'havia repetit al titol del primer organ oficial. )Es corn
si en totes tres avinenteses hom volgues remarcar el continuisme d'iden
tiques aspiracions culturals.

Ben tost, pero, hom pogue comprovar que 1'orientaci6 donada per Llo-
rente - que ja comptava setanta - cinc anys - al nou organ societari era
mes esmorteida i floralesca que la donada per Llombart a les seves empreses.
La nomina de co}laboradors es redueix ara, quasi exclusivament, als socis.
Encara que una nota de la redaccio demana ajuda «als aficionats a tota classe
d'estudis que tinguen relacid amb les coses d'aquest solar i amb los fills
d'ell»,14 hom evita, acuradament, d'incloure-hi escriptors de les Illes o del
Principat. Les intentions d'integracio amb la resta de les cultures catalanes
- manifestades per Llombart a les seves publicacions precedents - havien

12. ENRIC SOLER i GODES, Els primers peribdics valencians (Valencia, Sue. de Vivas
Mora, 1960), 43-46. Els numeros vists per Soler i Godes son el 2 i el 5; la resta de la seva
ressenya la fa fiant-se de Navarro i Cabanes. Tot i aixo, Soler i Godes intui la importancia
del periodic: «... es una veritable revista literaria nacional, representativa d'una tend6ncia
nova en el nostre moment. 1~s la primera revista plena a vessar d'ambicio literaria i rica
en dignitat perque 1'esperit que 1'anima es noble i sinter... representa la intellectualitzacib
del valencianisme... n.

13. En lletra adrecada al «Senyor Don Vicent Dualde, President de Lo Rat-Penat», pA-
gines 1-3 del num. I de la revista.

14. Nostres intentions, pag. 27 del num. 1 de la revista.
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.LO RAT PENAT» 5

,estat abandonades categoricament. Ara, les relacions amb elles eren definides

per Llorente com de simple informaci6, i no tampoc recfproca precisament;

amb la revista <es vora millor en Valencia, i fora de Valencia, sobre tot

en aquelles provincies espanyoles que per sa llengua i per sa literatura son

nostres germanes bessones, lo que fem en una tasca que ens os comuna>>.

L'autor del Llibret de versos disfressava retoricament la deserci6. Probable-

ment, corn que no gosava signar una declaraci6 de bilingiiisme - hauria

.cogut massa, escrita per ell- va encomanar-la a l'anonim fautor de la

nota de redacci6. Hom hi deixava ben clar que els treballs aen qualsevol

Ilengua que siguen escrits seran impremtats, preferint, per suposit, nostra

dolca parla, l'idioma valencia» . Quedava oberta l'admissi6 d'originals en

'castella. N'ocuparan gairebe el cinquanta per cent de cada numero.

La decadoncia de <<Lo Rat-Penat>> era aleshores del tot evident. La inca-

pacitat de la «societat d'amadors» per dotar-se d'un organ periodistic regular

i continuat, i els repetits planys pel llanguiment de la vida social - mai gal-

vanitzada a bastanca i sempre orientada ambiguament - palesen la migrada
repercussi6 civica de l'entitat i, en definitiva, la seva prostracio.

4) Dos «Lo Rat-Penat>> forans. - Dues altres publicacions s'empararen

de la insignia heraldica de la ciutat de Valencia, i ambdues fora de les terres

catalanes. El 15 de maig de 1913 sortia a Mexic «Rat Penat» i el maig de 1921
«Lo Rat-Penat» a Saragossa. Cap d'aquests periodics - tots dos fets per exi-

liats catalans i d'efimera existencia - to una particular significacio per a

1'objecte del present assaig.I5

II

HLo RAT-PENAT» DEL 1884 AL BELL MIG DE LES POL$MIQUES

No disposem encara d'una biografia valida de Constants Llombart. D'altra
banda, Tunica historia publicada de la societat Lo Rat-Penat presenta -ja ho
hem dit - la incomprensible llacuna de no referir-se ni gens ni mica al primer
-portaveu oficial de l'entitat. En consegiiencia, intentar de redactar la cronica

ni que fos aproximativa - dels esdeveniments societaris que donaren hoc a la
naixenca i la mort del seu organ periodistic es tasca que tot just podem esco-
metre acudint a les referencies indirectes. Si, pero, que estern en situacio de
drecar una sintesi dels fets publics que configuren el context civil dins el
qual s'insereix el <<periodic literari quinzenal> , com a resposta i com a repte.
Un context que tampoc no alludeix 1'esmentat historiador oficial.

Des de la fundaci6 de Lo Rat Penat, la nit del 31 de juliol de 1878, a
l'aparici6 del numero inicial del seu periodic, el 15 de desembre de 1884, s'es-
,colen mes de sis anys (prop de set, si hi comptem els mesos emprats per la
comissio organitzadora per a produir l'acte fundacional: la primera reuni6

15. JOAN TORRENT i RAFAEL TASIs, Histdria de to Premsa Catalan, 11, 598, 638.
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6 RICARD BLASCO

preparatoria data del dia de Sant Pere de 1878). Un lapse de temps realment
Ilarg i que contrasta amb la rapidesa amb que els capdavanters assoliren la
constitucid de la societat.16

La tardanra a dotar la Ksocietat d'amadors>> d'un instrument de premsa,.
no deixa de colpir-nos. Segons els cronistes contemporanis, l'entusiasme fou
la tonica de la vetllada inaugural." Per que aqueix entusiasme no troba mess
aviat un cau per a la lletra impresa? Una lectura vigilant dels testimonis coe-
tanis ens aclarira la rao. Aquell entusiasme amagava una feblesa.

La mateixa nit de juliol, despres de les declamations poetiques de Teo-
dor Llorente, Cristofor Pasqual i Genis i Victor Iranzo i Simon, de Josep
Arroyo Almela i de Josep Bodria, on surava un valencianisme platonic, i
quan Ricard Cester Ilegia ]a seva composicio titulada iDesperta Valencia her-
mosa!, els assistents a la festa del pavell6 municipal de la fira de ]'Alameda
sentiren una mica de frisanca. Els versos que ara oien, eren prou mes punyents
que els recitals anteriorment:

<Aixi, companys, mal que a Castella hi pese,
en lo poetic reialme de Valencia,
si be sots mar de glaca indifcrcncia,
jencara d'amor patri ardeix lo foc!
iCatalans! iMallorquins! isigueu per a nosaltres
germans, sempre germans fins a la tomba,
i aquf on lo terratremol ja retomba.
aviat voreu sortir-ne l'illa d'Oc! ».'s

Els patricis, tributaris politicament dell governants de Madrid, no podien no,
estar-se de mirar amb revel aquelles expressions clarament anticentralistes, que
ja prefiguraven un nacionalisme que els havia de resultar incomode. Havia
de suposar Ia nova societat un focus de sentiments eseparatistesa?

La questio no venia d'ara. Ja el 1865 Teodor Llorente rebe amb objec-
cions 1'aparici6 del eCalendari catala» de F. P. Briz, i apeHava al bon seny
dels seus amics del Principat perque no es deixessin eseducir per las trasno-
chadas fantasias de algunos sonadores que pudieran hacer de la poesia ... un
elemento de retroceso a situaciones gloriosas un dia, pero imposibles hoy*.19
Els assenyats patricis valencians que reconeixien Llorente corn llur chef de file
sabien que podien estar tranquils pel que es referia a ell. Pero, Lquina seria
l'orientacio que donarien a ]a nova entitat homes corn Pasqual i Genis, per
exemple, aleshores cap del partit democratico-progressista a Valencia? Tot-

16. MANUEL LLUCH I SOLER, en la Memoria llegida en 1'acte inaugural com a secretari
del naixent organisme (impresa en el volum Excellencia de la llengua llemosina de C. LLOM-
BART, pugs. 27-31) parla a diverses represes d'aquesta rapidesa: «eren passats vuit dies*
'pots dies hi foren passats> .

17. LLUCH SOLER, loc. Cit.; Llibre d'or dels lots Florals, 5-8; aAlmanaque para el
afio 1880 de "Las Provincias"», 159.

18. Pot Ilegir-se completa aquesta poesia en CONSTANTI LLOMBART, Excellencia de la
llengua llemosina, 59-61. Una descripci6 d'aquest moment de l'acte: IGUAL, loc. cit., 51.

19. Esmentat per MIOUEL I VERG>`S, loc. Cit., 137-138.
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-LO RAT PENAT S 7

horn recordava com, feia poc, encara s'havia manifestat contrari al moviment
renaixentista . 20 Que amagava , ara, rera el seu entusiasme tot recent? Amb
quina intencio dissimulada deia

<< La idea nova siga
Tarrant de nova historia»,"

quan incitava els poetes a ajuntar-se sota les ales del Rat Penat?
D'altra banda, els impulsors mes ardits de la nova institucio, Llombart

i els seus amics, militaven politicament mes a l'esquerra: llur cap de colla era
republics federalista i havia pres part remarcada en la insurreccio del 1873.22
Als ulls de tota la resta de les factions polltiques convivents en la Renaixenrca,
Llombart i el seu grup esdevenien els mes sospitosos. LNo voldrien servir-se
del naixent organisme per reviscolar sentiments que el cop d'Estat de Morvedre
havia vingut a soterrar?

Sembla que 1'astorament de la concurrencia era prou gran. El president,
Feliu Pizcueta, correligionari de Pasqual i Genis,23 malda per esvair els recels,
obligat per ales circumstsncies especials del moment>>. Ell aixI ho recordava,
1'any segiient, en inaugurar els primers Jocs Florals: «quan es dons principi
en alegre festa a la societat que presidesc, tingui l'honra de declarar que ni en
molt ni en poc s'hi oposava a la magnificencia de la unitat national; que
els nostres proposits s'hi reduien tinicament a buscar en la historia que passs
les glories d'aquesta pstria valenciana en les Iletres, en les ciencies i en les

20. «Revista de Valencia), II, 186, Cronica mensual : <<Enamorado, como buen demo-
crata, de los ideates del porvenir, miraba at principio con desden el renacimiento lemosfn,
juzgandolo anacronico y superficial).

21. LLOMBART, Excellencies..., 43-47. La poesia portava per tftol Aspiracions. L'evolucio
de Pasqual i Genfs cap al renaixentisme es descrita per I'anonim redactor de l'obituari publicat
a la «Revista de Valencia)), abans esmentat: «Pero at establecerse la sociedad del Rat-Penat,
al ver el entusiasmo con que cantaban las antiguas glorias de Valencia los nuevos trovadores,
se sintio igualmente entusiasmado, y comenzo de pronto a versificar en valenciano. Este infiel
Saulo, fue luego un Paulo muy decidido de la nueva escuela). Segons FELtu PIZCUETA, Don
Cristobal Pascual y Genis; Estudio biogrdfico y literario, «Revista de Valencia», 11, 145 ss.:
«tambien hubo de preocuparle la idea del renacimiento de las literaturas provinciales; at ini-
ciarse en nuestro pals, no lo recibio como otros muchos, condenand-)lo por recelos politicos, o
desechandolo con desdenes de prosapia...). Mes notfcies biogriiftques de Pasqual i Genis a
1'«Almanaque para el ano 1883 de "Las Provincias"), 371-373.

22. De la participacio de Llombart al canto de 1873, ell mateix ens ha deixat un Ilibre:
Trece dfas de sitio, o los sucesos de Valencia (Valencia 1873), del qual hi ha una reedici&
recent (Valencia, Tres i Quatre, 1973) amb el tftol de Crbnica de la revoluci6 cantonal. TIIBINO,
Historia del Renacimiento literario contempordneo en Cataluna, Mallorca y Valencia (Madrid
1880), 419 ss., en analitzar les poesies de Labaila, anotava: «... fue necesario el sacudimiento
federal de 1868 a 1873, para que en Valencia se notasen tendencias un tanto parecidas a )as
del catalanismo politico, aunque nunca en la misma exacta direction a que este solfa ladearsee.
Per a coni fixer alguns aspectes de Ia Vida de Llombart no massa divulgats, vegeu Brots de
Porer, 11-13; ENRIC NAVARRO i BORRAS: Constantf Llombart, ccAvantc, num. 17 (Valencia,
23 mare 1931). Tambe «El Crit de la Muntanyac, num. 4 (Valencia, 15 maig 1922) i ccAvant*,
r.Om. 19 (Valencia, 4 abril 1931).

23. La « Cronica mensual ) ja esmentada a la nota 20 : cc El panegfrico del Sr . Pascual
y Genfs lo hizo su amigo y correligionario D. F61ix Pizcuetao.
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arts»,24 Tanmateix, aquestes paraules son un eco paHid de les pronunciades
en l'avinentesa. Sigui'm permes de reportar-les Ilargament:

«Vull previndre els esperits recelosos respecte a les nostres mires i inten-
cions; vull no deixar dubte respecte als proposits que ens animen.

Tat vegada crega algt que la creacib d'aquesta societat obeeix quan menys
a alguna mira d'exclusivisme provincial i quan mes a alguna idea separatista;
i jo, que dec concentrar al meu pit els sentiments de mos dignes companys, tinc
que declarar acf, que ans que tot som fills i amants de la noble terra espa-
nyola; que no ressuscitem glories de 1'antic Reialme valencii mes que per tenir
el goig de que no s'obliden i es perguen com la seva llengua en l'obscuritat
del temps.

Recordar el passat per honrar el present i per a que serveixi d'exemple
at pervindre; aquesta es la nostra missio.

Si altra cosa fora, ni estaria jo en aquest Iloc per voluntat meva, ni els
iHustres socis de Lo Rat-Penat m'haguessin elegit per ocupar aquest lloc d'honor
i de compromfs.

Ells saben perfectament com jo mire encara amb melangia eixe tros es-
queixat de la pell de bou que forma el mapa d'Espanya i que es diu Portugal;
ells saben com sento al meu cor el dolor d'eixa ferida que al peu to oberta
Espanya per la espina de Gibraltar, i que per fi, quan tot tendeix a 1'unitat
en 1'univers i per consegiient en ]a vida social, no haviem de cercar separa-
tions i disgregacions per a tornar at temps del feudalisme.

Ens ha costat massa realitzar la unitat national, fer una Espanya, per a
que amb capricis o gustos literaris procurem desfer-la.>>

is en aquest incident de 1'acte inaugural de Lo Rat-Penat que caldra
cercar la rao dels seus febles progressos. Perque, certament, la vigoria neces-
sifria no li seria donada ni pels temorencs ni pels desencisats; i dels uns i dels
:altres n'hi havia bastants, entre els socis. Quan, anys mes tard, el 1895, els
directius decidiren d'editar uns anuaris cont.nint els treballs de ]a societat,
l'anonim redactor del prefaci del volum initial refcria corn havien estat de
diffcils els anys primerencs: <<feta publica ]a fundacio... pocs s'adonaren de sa
'existencia fins l'any vinent. Els "amadors de les glories valencianes" complien
sa tasca molt modestament. En una caseta dels carrerons proxims a la Uni-
versitat s'ajuntaven uns quants, i alli discutien i preparaven llurs projectes».26
Val a dir que els promoters havien tornat a quedar-se sols. I encara havien
de superar d'altres dificultats. Durant els sis anys i escaig que s'escolen de la
festa fundacional at primer nt mero del periodic, 1'entitat canvih tres vegades
d'estatge social.27

De res no servia que el nucli d'entusiastes s'autoenganyes omplint tretze

24. «Lo Rat-Penat : lots Morals de 1879 . Any Ib ( Valencia 1880), 22.
25. LLOMBART , Excellencies ..., 85-87 : Discurs de gracies del Sr. President en Feliu

Fizcueta.
26. Llibre d 'or..., 9-10.
27. La Ilista dels diversos estatges socials de la societat , com a apendix II del Ilibre

,d'IGUAL UBEDA, 122.
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pagines d'una de les rares publicacions oficials de la corporaci6 amb la llista
de socis del periode 1879- 1880 : protectors, numeraris, de merit, corresponsals
i honoraris.28 Els quatre-cents deu noms de la nomjna no signifiquen un grup
coherent. Un examen atent remarcara l'isolament dels verament <<amadors>>.
Perque molts eren inclosos a la llista per tal de donar llustre i prestigi a la
societat, o s'hi deixaven inscriure obeint a la inercia de compromisos de tota
mena; 6s clar que hom volia comptar amb alguns d'ells, per ra6 de llur for-
tuna, com a cotitzants en potencia; d'altres, no podien refusar l'adhesi6 sense
,declarar-se adversaris; i fins i tot n'hi havia que es manifestaven clarament i
p6blicament contraris a la idea primordial de la instituci6, com d'aci a poc
ho veurem. Una barreja un xic heterogenia, doncs. La medulla continuava
esscnt una petita minoria de visionaris. Lticidament, Llombart es planyia de
I'escassa passi6 dels seus consocis; l'endema dels primers Jocs Florals, la so-
cietat << ja a penes si senyals de son ahir poderosa existencia d6na».29 No cal
dir com Llombart adjectivava allucinat pel seu entusiasme . Lo Rat-Penat mai
no havia tingut una <<poderosa>> existencia.

Als recels de tipus politic que entrebancaven el desenvolupament normal
del naixent organisme, s'ajuntaren aviat dissensions de tipus cultural. Algunes
d'aquestes polemiques hom les esperava, com ara les que oposaven els valen-
cianistes a alguns sectors de la inteHectualitat local, de parla castellana. A les
acaballes del 1881 es produi a 1'Ateneu Cientific, Literari i Artistic una im-
portant controversia. El tema: <<examen critico de la oportunidad y convenien-
cia del cultivo de la lengua valenciana>>. Promogue el debat el soci del
Rat-Penat Francesc Vives Liern, i se'n proclama enemic <<por considerarlo con-
trario a la tendencia unitaria de la cultura contemporaneao. Els altres dos
consocis, Josep Martinez i Aloy i Josep Vives i Ciscar combateren aquesta
tesi , ignorem amb quins arguments. En ajuda de Vives i Liern intervingue el
President de l'Ateneu i arxiver de Valencia, Miguel Velasco y Santos, el qual
<<en una estudiada peroraci6n combati6 a los escritores que emplean la lengua
valenciana, considerando anacr6nico e imposible su restablecimiento literario, y
juzgandolo inspirado ademas en un sentimiento de particularismo, contrario a
la unidad nacional, y algun tanto perjudicial Para ella>>.30 Barrejant les idees
culturals amb les politiques, el senyor Velasco visava dret al cor d'aquells que
s'havien esglaiat amb els versos Ilegits per Cester la nit fundacional; aixi ma-
'teix, tirava contra els mes ardits ratpenatistes. Aquests, mentre hom els Ilan-
cava aqueixos atacs des de la tribuna de 1'Ateneu, lluny de respondre unanimes

28. «Lo Rat-Penat: Jocs Florals de 1879, Any I», 76-89. Tambe en Excellencies...,
93-101, hi ha la llista de socis a la data de la constituci6 de l'entitat.

29. «Calendari llemosf... 1880», pegs. 11-12. Es molt de remarcar que el to de Llombart,
l'endema dels primers Jocs Florals, es sensiblement igual al de la vigilia de la fundaci6
-del Rat-Penat: «Trist es confessar-ho, perb ben poques mostres d'amor a la patria mare ban
donat. fins ara, els escriptors mes autoritzats de Valencia, com ho demostra el fet injustificat
del seu ingrat desdeny per la llengua nadiua> ((<Calendari llemosi... 1878», peg. 11).

30. «Revista de Valencia, II, 89: Cr6nica mensual, i ((Revista de Valencia-, 11, 183
<gener de 1882); Cr6nica mensual. Sembla que Francesc Vives Liern succei Velasco y Santos
en el seu carrec d'arxiver.
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al desafiament, s'acontentaven recordant la memdria de Joaquitn Manuel i Fos,
un remarcable velluter del set-cents.31

Mes impensable fora que semblants polemiques es produissin tambe entre
els <<amadors de les glories valencianeso; i, tanmateix, aixi fou. Al comenca-
ment del 1881 hi havia hagut una interessant discussi6 a la secci6 de Literatura
del Rat-Penat. Assumpte proposat: <<si el llenguatge actual es presta a la poesia
heroica o es mes propi l'arcaica. Feliu Pizcueta - el qual poc abans declarava
tenir «dificultat en expressar els meus sentiments en la llengua patria„32 -
postulava en el curs del debat Ns de la llengua parlada, be que edepurada
dels seus vicis» . Teodor Llorente, per contra, <<juzg6 el arcafsmo elemento nece-
sario para dar condiciones literarias a un idioma que en el use vulgar ]as ha
perdido por falta de cultivo» 33 Es ben clar que els fundadors del Rat-Penat,
malgrat Ilur entusiasme, no sabien que fer amb la llengua restaurada. Cosa
que era tant com donar la rah a Velasco, i reconeixcr eanacronica» i <dmpos-
siblea la seva restauraci6.

L'efecte d'aqueixes amenitats bizantines havia d'esser ben nociu, i horn
no trigs a patir-ne. L'autoritat de Llorente empenye cap a l'arcaisme gairebe
tots els poetes, i produf aixi una llastimosa dicotomia cultural. Amb rao, at
cap de poc de temps, un altre soci del Rat-Penat, Manuel Torres i Orive, for-
mula p6blicament el retret de <<convencional» al llenguatge dels poetes,34 ex-
pressant 1'opini6 de tots els escriptors no floralescs. Perque els autors de teatre,
obligats a no perdre el contacte amb llur public, no podien permetre's cap con-
vencionalisme i, per tant, conreaven oel valencia corn es parla>> - llegiu: el
dialecte de la capital - sense depurar-lo dels seus vicis, com volia Pizcueta.
A; no havia de fer sin6 eixamplar encara mes el trenc entre les dues nissagues
d'escriptors. Llorente ja ho havia assenyalat el 1877 en una lletra a Rubi6 i
Ors35 i ara no feu res per a impedir-ne 1'esquarterament. La seva actitud de

31. <<La sociedad del Rat-Penat en la misma noche en que el Sr. Velasco impugnaba
en el Ateneo el movimiento literario a cuyo frente marcha, prestaba un buen scrvicio a
Valencia, recordando los olvidados meritos de uno de sus ilustres hijos, del activo y empren-
dedor velluter don Joaquin Manuel Fos, que di6 el siglo pasado extraordinario impulso a la
industria sedera y promovi6 muchas mejoras en esta ciudad> (<<Revista de Valencia>>, II, 183:
Cr6nica mensual).

32. <<Lo Rat-Penat: Jocs Morals de 1879, Any I>), 21-24: Discurs del President de la
Societat En Feliu Pizcueta i Gallel: <<Dues consideracions pesen sobre mi en aqucst instant
solemne; es la una la dificultat en expressar els meus sentiments en la liengua pi tria, perqu6
malgrat to molt que la estime i de que amb ella vise i m'entenc dins de la famflia i en
I'amistat mes fntima, no es la que he parlat en I'escola, ni en ]a que m'he produit en les
pobres produccions que han eixit, mal o be, de la meva plomas. L'altra consideraci6 era el
respecte que li imposava la solemne reuni6.

33. Les ressenyes a: <<Almanaque Para 1882 de "Las Provincias"», 229 ss.; <Revista
de Valencia<<, I, 193 (febrer 1881): Cr6nica mensual, ibid., I, 245 (mare 1881): Cr6nica
mensual. En el debat intervingueren Llorente, Pizcueta, Ferrer i Bigne, Torres, Momp6, Perales,
Orga, Tramoyeres, Puig i Torralva, i Llombart. Dissortadament, no ens ha arribat una trans-
cripci6 de les opinions d'aquest.

34. «La Moma> , num. 10 (6 juny 1885), 83-84.
35. Reportada per MIQUEL DURAN DE VALENCIA, Teodor Llorente (Barcelona 1936),

31-33: «... hi ha una diferencia completa, una separaci6 absoluta entre els que cultiven Is
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menyspreu al plebeisme dels autors populars ignorava la forca dels units que
escrivien una llengua «viva», i es girava d'esquena al doll mes viu d'aqueixa
llengua.

El 1885, al proleg del seu Llibret de versos, Llorente proclama que s'havia
produit la popularitzacio de la llengua culta, i, segons deia, <<Valencia to un
valent estol de poetes cultivadors de son restaurat idioma, to en Lo Rat-Penat
un centre entusiasta d'eixe moviment patriotic, i als seus ja famosos i lluidfs-
sims Jocs Florals, la prova de que la nova poesia encontra gran resso en el
public sentiment>>.36 No cal dir que, com Llombart ades, ara Llorente es dei-
xava emportar pel seu entusiasme i patia d'una mateixa al-lucinacio.

Creiem que no hi ha dubte que cs tractava d'un miratge. El retret, ja
reportat, de Torres i Orive es estrictament contemporani de la publicacid del
Llibret de versos. I mereic d'esser reproduit extensament. Heus acf com censu-
rava l'actuacio del Rat-Penat:

... no tendeix, corn voste suposa, a ressuscitar el llemosi; es una societat
d'honestissim recreo.

"S6n gent honrada, son gent tranquil-la", que es dedica a fer versos en un
llenguatge conventional, corn podien fer randa, o comedies d'aficionats, o xa-
rades representades, o jugar a jots de penyores, o al canonet...

Son los Rats-Penats amadors de les glories de Valencia i bones proves
tenen donades; diga'ls voste que anem a Ilevar les festes de carrer, i Ii peguen;
parle contra la Degolla, i I'arrapen; toque'ls els "nanos", i vora quines carasses
li fan.»31

Torres i Orive - que tambe alludia a una possible mort de l'entitat, com ja
veurem despres - denunciava una doble mena de defectes de la vida socie-
taria: 1'excessiu localisme i 1'excessiu arcaisme.

Llorente, aquell 1885 , pero referint - se al temps que iniciava la seva voca-
cio literaria , anotava en el seu proleg : << tenfem acf en Valencia una llengua
viva i una literature moeta». Es que la situaci6 havia canviat gaire?

Tampoc no havia canviat en data tan tardana com el 1898 , com ho paten-
titzen els versos d'una obreta de Maximilia Thous i Vicent Fe, satiritzant els
Jocs Florals , i que palesen , tambe, com continuava existint la funesta dicotomia
cultural:

<<Tots els que venen en mi
per tot lo que passa asf
se prenen tal interes
que... parlen un Ilemosf

poesia valenciana docta i els que escriuen en valenciii vulgar per al teatre i per als periildics
del carrer...*.

36. Endreca a Maria Agui16. En l'edici6 Poesies valencianes escrites per Teodor Llorente
(Valencia 1936), que es un recull complet de la seva producci6, 1'endreca apareix en les pagi-
nes 413-417; es datada el 13 d'abril de 1885.

37. Vegeu supra, nota 34. L'aHusi6 a la «gent honrada i tranquiHa* es, no cal dir-ho,
un vers de la Canp6 dels excursionistes de Lo Rat-Penat, de Llorente ( Poesies ..., 1936, pAgi-

nes 105 - 106), escrita el 1882.
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12 RICARD BLASCO

qu'a voltes... ipareix franses!
Alla, cuant s'amaga el sol
Lo Rat-Penat alsa el vol
y va en busca de regals
pera fer en Choliol
la festa dels Chocs Florals.
Allf entre Hums y armonies
vivim del art en comu,
allf forchem alegries
allf... illechim poesies!
que no les anten ningti! »'s

Tornem, pero, a 1'epoca que ens interessa. Un altre factor de confusio era
el nom de la llengua. Llemosina, escriu Llombart. D'altres, valenciana. I fins i
tot hi ha qui 1'anomena provincial.39 Empero, no creguem que el nom de la
llengua motives polemiques. L'us de les diferents denominacions es indistint en
molts dels autors i correspon mes al desconcert imperant que no pas a parti-
dismes previs. No cal que ens estenguem gaire en una questio que als nostres
dies ha estat ja molt debatuda, i que si ara jo la recordo es per a no deixar
de banda cap dels factors a considerar. Critics de la talla de Sanchis i Guarner,
Fuster o Cuc640 han aclarit tot el que hi havia de desconeixement de la proble-
matica que portava implfcita la Renaixenga, en 1'actitud d'aquells escriptors.
Miquel i Verges ha avangat la suposicio que Llombart emprava conscientment
cl mot Iletnosi com una transaccio per a no emprar catald, que podia provoear
revels entre els seus companys 41 La suposicio seria vi Lida, si no sabessim ara
que Llombart retreia l'apeFlatiu de catalanes donat per Vicent W. Querol a les
seves rimes, declarant que mes s'hauria estimat que les anomenes llemosines.4'-
La manca d'un mot expressiu de la totalitat de 1'idioma induia Llombart a

38. MAXIMILIA THOUS i VICENT FE: Portafolio de Valencia (Valencia 1898), quadre 51,
escena 25. L'obreta fou estrenada el 15 de gener de 1898.

39. Per exemple, en la Necrologia apareguda amb motiu de la mort del poeta Josep
Ovara, en la <<Revista de Valencia)), II, 87 (gener 1882): a... se inserto una poesia tambien 'n
lengua provincial ...».

40. M. SANCHIS I GUARNER: La llengua dels valencians (Valencia 1967); tambe, el seu
article: L'evoluci6 de la llengua literaria dels escriptors valencians, dins el volum <<La llengua
catalana» publicat per <<Criterion>> (Barcelona 1963), 59 ss., que es una primera versio d'al-
gunes planes del llibre; JOAN FOSTER, Nosaltres, els valencians ( Barcelona 1962) (el terra
aparcix tambe en altres escrits de Fuster); ALFONS Cucb, Aspectes de la politica valen-
ciana en el segle XIX. <Episodis de la Historian (Barcelona 1965). Tamb6 la tesi doctoral de
Cuco sobre el nacionalisme valencia: El valencianisme politic (Valencia 1971). Peden esser con-
sultats tambe els seus articles Le mouvement nationaliste en Catalogne (Region valencienne t
Baleares), <<La Mediterranee de 1919 a 1939>> (Niga, Facultat de Lletres i Ciencies Humanes,
1969), pigs. 123-134, i Esquema histdrico del valencianismo politico, «Anales de la Univer-
sidad de Valencia> (Valencia 1970).

41. MIQUEL I VERG9S, IOC. cit., 289-290.

42. <Calendari Ilemosi ... 1876», pig. 16. «Calendari llemosi ... 1879», pag. 13: Querol
<,tan arrant sempre de Valencia, ha tingut l 'estrany capritxo de titolar Rimes Catalanes
les tres uniques poesies llemosines que estampa ... per quina rah, que nosaltres, Sr. Querol.
no encertem a explicar-nos, denominar -les catalanes i no llemosines ?n Llombart es procla-
clava entusiasta de la llengua d'Oc en el seu discurs panegiric Excellencies..., 8.
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aquests jocs de paraules confusionaris. Una insuficient formacio cientfffca venia
a complicar les coses. No es proclamava Llombart <do darrer dels entusiastes
admiradors de ]a llengua d'Oc>>? No havia preconitzat Cester ]a resurreccio de
1'illa d'Oc?...

Per altra banda, continuaven els atacs de signe politic. Quan Jacint Labaila
ocupa la Presidencia del Rat-Penat, volgue aprofitar 1'obertura del curs 1881
per a defensar-se de les apreciacions vessadcs per Tubino en la seva Hisloria
del Renacirniento literario contemporuneo en Cataluna, Mallorca y Valencia, i
asseverava que la Renaixenca valenciana <aspira a esser una varietat literaria
dintre la unitat national>>, entenent aquesta com a unitat espanyola 43 Reduia
aixf, evidentment, la volada del nou organisme, pero quedava tranquil, i tran-
quillitzava una part de la concurrencia, refusant acusacions d' <exclusivismoa.
El seguent president, Rafael Ferrer i Bigne, en obrir el curs 1882, triava com
a base del seu parlament <1es diferencies entre les llengues i literatures de
Valencia i Catalunya».44 Ja 1'an6nim cronista de la inauguracio del curs 1881
havia anotat com Tubino <<atribuye con razon a los Sres. Llorente y Ferrer y
Bigne una tendencia conciliadora y armonica con la literatura castellana>, ten-
dencia amb la qual Labaila, negant-se a seguir els consells que li havia donat
Victor Balaguer al proleg de les seves Flors del Turia'41 s'havia, decididament,

arrenglerat.
Hi estaven d'acord, pero, tots els socis? Pel que fa a Llombart, no podem

pas creure-ho. La tendencia mantinguda per ell en el seu <<Calendari llemosi»

havia estat <<conciliadora i armonica» , si, pero amb la resta de les literatures ca-

talanes. I la nit del 31 de juliol de 1878 havia llegit un «discurs panegiric> molt

abrandat: <Ja, per fi, Valcncia ... sembla correspondre al crit patriotic de re-

naixement donat fa temps per nostres germans de Catalunya! Ja al cap aplega

43. «Revista de Valcncia», 1, 100 (desembre 1880). El discurs ocupa les pagines 282-300
del llibre de Labaila Flors del rneu port (vegcu nota 45). Una analisi detinguda del text

permet de veure com la recensio do ]a «Revista de Valencia>> es una mica extremada . Labaila

-- volent adoptar una posicio eclectica - matisa molt l'abast de les seves paraules, tot i que,
en definitiva, 1'extracte de la «Revista...» fos prou ajustat. Labaila completa el seu pensament
on el discurs del 29 de juliol de 1881 als Jocs Florals (pags. 302-308 del mateix volum).
Sembla que tambe Llombart es proposava d'escriure una rectificacio a Tubino, pero, que

nosaltres sapiguem, no arriba mai a publicar-la. Cf. «Revista de Valencia> , I, 335 (maig 1881);
<<Lo Rat-Penat>>, n6m. 12, pag. 15. Vegeu infra, nota 58.

44. <<Almanaque para 1882 de "Las Provincias">>, 31. No hem pogut trobar el text

complet.
45. Flors del Turia. Poesies valencianes de Don Jacint Labaila, acompanyades d'un

proleg de Don Victor Balaguer (Barcelona 1868 ). Aquest proleg va Esser retirat per Labaila

a la seguent edicio de les seves poesics: Flors del meu port. Poesies valencianes de Jacint La-

baila, acompanyades de la traducci6 castellana de M. Torres Orive (Valencia 1883 ). Balaguer

deia: <<Cultiveu vostra llengua , vostra hermosa llengua, poetes del Turia. Quina necessitat teniu

de cantar en castella? Per que hem de cantar tots en ]a mateixa llengua? ... L'unitat no ha

d'esser l 'uniformitat ... Que ens espanyolitzen en bon hora tant com vullguin i tot el que

vullguin, pero que no ens castellanitzen. Sigam espanyols de bon grat, pert no castellans a

la forca. Que el castella sigui en bon hora la llengua oficial, puix que is la de la Gaseta,

pero no la national , que tambe som nationals nosaltres a. I tamb6: «... per al poeta valencib

la llengua castellana 8s una llengua artificial...>>
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l'hora! >>46 I a la mateixa festa inaugural, a mes a mes dels versos de Cester,
hom havia sentit aquells de Josep Sanmartin i Aguirre:

aSiguem espanyols sempre;
peril que no se diga
perque es la cort Castella
que som ja castellans;
la Ilengua castellana
nostra germana siga
mes no deixem que siga
reina nostra jamai.
Puix si un dia Castella,
segons conta la Historia,
amb nostra independencia
ens va esquincar els Furs,
jamai podra apagar-nos
de nostra antiga gloria
que en tot lo m6n llampeja
la sempre encesa llum.» 47

Tubino apuntava que l'allusi6 a la perdua dels Furs l'havia feta Sanmartin
i Aguirre «quizas con sorpresa de su auditorio»,48 cosa que no deixa d'esser
un desconeixement monumental de la sensibilitzaci6 dels valencians a 1'entorn
del tema. No; dins Lo Rat-Penat, hi havia qui no estava per les «conciliacions»
de Labaila, Ferrer i Bigne i Llorente. Josep d'Orga, en la mateixa avinentesa.
havia dit:

<<De lo regne d'En Jaume som tres branques:
Catalans, Mallorquins i Valencians;
no en toques pas el tronc, no pas arranques
petita fulla o brot d'aquests germans>'49

i Sanmartin i Aguirre, parlant de la <<divisa santa> dels ocatalans cantors»,
excitava els seus companys:

«Seguim valents l'ensenya
que alcen nostres germans».

A mes a mes, les «conciliacions » no produien cap efecte . El 1882 , 1'Ate-
neu tornava a posar a debat <<si el renacimiento lemosin se opone al desarrollo
natural y espontaneo de la literatura general espaiiola». El secretari de 1'Ateneu,
Francesc Vives i Liern, el qual , corn ja hem dit , era soci del Rat-Penat des de
]a fundaci6 , « combati6 energicamente el movimiento progresivo de la literatura
provincial ». El contradigueren Martinez i Aloy, Puig i Torralva , Pizcueta, i

46. LLOMBART, Excellencies..., 9.
47. Horn pot Ilegir la poesia do Sanmartin i Aguirre, titulada iAvant!, en el volum Excel-

lencies ..., 69-72.
48. Tuatxo, 477.
49. Josar o'ORGA: Defensa de la nostra parla (Excellencies..., 67).
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Vives i Ciscar, tots ratpenatistes, i altra vegada el president de l'Ateneu, Ve-

lasco y Santos, «pronunci6 un notable discurso, mostrandose contrario a la

restauraci6n de la literatura lemosina> 50 En aquesta controversia cal no obli-

dar dos aspectes que hi conflueixen. Un possible sectarisme dels dirigents de

l'Ateneu, que veien corn molts de llurs consocis s'havien afiliat a la nova cor-

poraci6; i 1'estil , pretesament equanime, de les ressenyes de la «Revista de

Valencia>> o de 1'almanac de <<Las Provincias>>, totes dues publications forta-

ment influides per Teodor Llorente.

Tot just a l'almanac del seu diari corresponent a l'any 1883, Llorente hi

permet la inserci6 d'una poesia castellana de Juan Janini Valero, la qual ja

des del tftol proclama una Clara posici6 de combat: Voz de alerta : Meditation

en los Juegos Florales de Valencia, acerca del intentado renacimiento de los

antiguos dialectos de Espana. Z`s legitim que ens demanem quina era la inten-

ci6 de Llorente en publicar-la. Mantenir una aparenga d'equanimitat, de fair

play del seu diari? 0 estava secretament convengut que la Renaixenga ja devia

,entonar el seu requiem? Perque el cas es que els versos de Janini suposen l'atac

mes ferotge i amb el llenguatge mes brutal que mai haguessin rebut els rat-

penatistes:
«De la espanola lengua
la majestad, la arm6nica dulzura,

trocar en nuestro siglo, ioh triste mengua!

1Por un idioma de la edad oscura!

. . . . . . . . . . . .

Sacad de aquellos tiempos ensenanza;

mas dejad la hiperb6lica alabanza,

y, pues estdis despiertos,

no nos hableis las lenguas de los muertos.»5`

Feliu Pizcueta torna a esser president del Rat-Penat el juliol de 1884.

S'hi esqueia el sise aniversari de la fundaci6 de l'entitat. La situaci6 continuava

essent la mateixa. Un rera l'altre, s'havien succeit els atacs, i tambe els dis-

cursos tranquillitzadors o conciliadors, que no tranqui}litzaven ningt ni tampoc

no conciliaven res. Calia defensar la corporaci6 i la Renaixenga de les acusa-

cions de retrdgrads i obscurantistes, no sempre nascudes dels sectors progres-

sius o evolucionats de la comunitat valenciana. (El senyor Janini, per exemple,

no podriem dir que milites als rengles mes avancats). Tambe calia dissipar les

imputations de separatisme - de vegades batejat ptidicament exclusivisme -,

o be acceptar-les amb totes les consequencies ; si mes no, definint el naciona-

lisme latent d'una part dels ratpenatistes. En tot i per tot, el que mes urgia

era d'afermar la instituci6 i fer-ne el basti6 de la Renaixenga; tornar a fer

del Rat-Penat l'instrument esmolat que horn havia somiat a la vetllada inau-

gural.

50. «Almanaque para 1883 de "Las Provincias"*, 120-121; ((Revista de Valencia*, 11,

233 (abril 1882).
51. «Almanaque para 1883 de "Las Provincias"», 350-354.
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16 RICARD BLASCO

El discurs de Feliu Pizcueta a l'obertura del curs, pel desembre, es ple
de concessions i es un intent de concordar tots els inconciliables corrents d'opi-
nio de dintre i fora ]a corporaci6.52 Com es natural, el resultat fou ben ambigu.
No podia no esser aixl. Pizcueta es produia al si d'un organisme que no havia
superat les propies ambigUitats, i havia d'esser-ne expressio, per molt bona
voluntat que poses a superar-les.

Els adversaris que titllaven els renaixentistes de reaccionaris, Pizcucta cls
denuncis d'oposar-se <<a l'ordre rigoros dels afectes naturals>> anib un «cosmo-
politisme indeterminat». A la incriminacio de voler vprescindir de l'idioma oG-
cial>>, aNegava que Lo Rat-Penat no volia ressuscitar ]a llengua «per servir-se
d'ella en tots els moments de la vida>>, sing «per emprar-la dintre de casa>>.
El redactor de la nota apareguda a <<Las Provincias» , el qual anem seguint,
afegia: «demostro que no hay inconveniente en que los valencianos sean bilin-
giies, y que esto no daiia al cultivo de la lengua castellana, puts ]a experiencia
demuestra que los partidarios mas entusiastas del renacimiento son precisa-
mente los que con mas correccion y galanura escriben en castellano>>. Pizcueta
no podia ignorar com amb aquest raonament acreditava l'opinio de Tubino
quan deia: <<el cultivo del lemosin para los escritores valencianos ha sido
siempre un accidente de la vida literaria».53 A mes a mes: donava arguments.
a aquells que a 1'Ateneu negaven 1'escaienca i la conveniencia del conreu de
la llengua valenciana.

Del punt de vista politic, Feliu Pizcueta aconseguia, tanmateix, rematar
el seu parlament amb un equilibri dificil: <<volem quelcom mes que la des-
centralitzacio administrativa; no, pero, el fraccionament destructor de la gran
pstria comuna; volern la gran unitat que resulta d'una poderosa i harmonica
varietat>>. Sense saber-ho, acabava de drecar la linia de pensament d'una
escola del valencianisme politic contemporani.

L'obertura del curs de 1884 i el discurs del President son del 18 de desem-
bre. El primer numero de <<Lo Rat-Penat: Periodich lliterari quincenal>> porta
la data del 15 d'aqueix mes i any.

III

CONSTANTI LLOMBART I <<Lo RAT-PENAT: PERI6DICH LLITERARI QUINCENAL>

Naturalment, els socis fundadors del Rat-Penat - si mes no, el nucli mes
lucid- no ignoraven ]a necessitat cabdal de comptar amb un organ perio-
distic de la societat. Quan el 6 de juliol de 1879 es renovs la primera junta
Directiva, Feliu Pizcueta abandons la presidencia - que ara fou detinguda
per Teodor Llorente - i passs a ocupar la de la Seccio de Literatura i la

52. El discurs es reproduit Integre al num. 2 de aLo Rat-Penat » ( 1 gener 1885),
pags. 11-14. Tambe scgueixo la ressenya apareguda al diari <<Las Provincias > , 19 desem-
bre 1884.

53. TUBINO, 635.
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<<LO RAT PENAT» 17

«direccio del butlleti».54 No ha romas constancia d'haver-se publicat cap but-
lleti en aqucst periode; cal pensar, doncs, que la idea no supera 1'estadi dels
bons proposits. Durant algun temps, tanmateix, 1'aspiraci6 degue mantenir-se
viva, perque la «Revista de Valencia> , font la ressenya de <<Lo Rat-Penat:
Calendari Ilemosi de 1881>>, remarcava: <<no es organo, como pudiera creerse
por su nombre, de la sociedad literaria del mismo tftulo»55 i no sabrfem dir
si aquesta advertencia significa tot simplement un aclariment, o be si hom
volia impedir que els editors del <<Calendario, aprofitant 1'absentisme de la
corporacio, volguessin atribuir-se una representacio que no hi tenien.

La necessitat d'un portaveu oficial seria del tot peremptoria, sis anys
despres de la fundacio. Tot el seguit d'atacs desfermats contra 1'entitat i contra
la matcixa Renaixenca, i el caire quo havia pres l'ofensiva, recusant la legiti-
mitat del movimcnt, no podia no fer reaccionar els mes ardits del petit estol
d'iniciadors, els quals no havien perdut la fe. Tot autoritza a pensar que ]a
renovacio de junta Directiva, el primer diumenge de juliol de 1884, fou 1'ex-
pressi6 d'una voluntat de redrecar la societat. Feliu Pizcueta accedi de nou
a la presidencia, i amb ell entraren a l'organ rector un cert nombre d'amics
seus. El grup dels Llorente, Ferrer i Bigne i Labaila, que havia ocupat la Direc-
tiva tots els anys anteriors, queda desplacat. Adhuc hi trobem ara un <<director
de publicacionsa, el senyor Estanislau Torres; un carrec que recorda el de
Pizcueta al consell de 1879. La premsa llorentina va esser reticent: <<veremos
si logra reanimar la vida literaria de la corporacion»56 deia un plumffer que
potser no s'adonava que denunciava les juntes anteriors d'haver deixat esllan-
guir-se 1'activitat social.

La nova Directiva prengue possessio el primer diumenge d'agost. Cal
suposar quo aleshores comenca Constants Llombart les seves gestions prop de
Pizcueta i do Torres. Unes gestions que no havien de trobar massa obstacles,
perque no debacles el nou president havia ja acaronat la idea d'un butlleti a
l'epoca do la Junta del 1879. Un parell de mesos despres d'haver estat elegida
la nova Directiva, la secretaria del Rat-Penat expedia el seguent ofici:

<<La junta de Govern d'aquesta Societal, en sessio celebrada el dia 31 d'oc-
tubre de 1884, acceptant el vostre lloable oferiment, acorda concedir a vostra
publicacio periodica Lo Rat-Penat el nomenarnent d'orgue oficial d'aquesta
Corporacio, confiant on que, com sempre, sereu fidel interpret de les nobles
aspiracions de la mateixa.

El qual tine la satisfaccio de comunicar-vos per a vostre coneixement i
consegiients efectes.

54. La junta general on es produi el renovament de carrecs, es del 6 de juliol de 1879.
La directiva prengue possessi6 el 3 d'agost. Labaila i Ferrer i Bigne ocupaven dues vice
presidencies. Dona la noticia 1'«Almanaque para 1880 de "Las Provincias"», 161. Tanmateix,
a les llistes oficials publicades per la societat (<<Lo Rat-Penal: Jocs Florals de 1879. Any I»
(Valencia 1880), 71-74, Pizcueta hi figura nomes corn a president de la seccib de Literatura;
horn no fa esment de la «direccio del butlleti», potser perque aquest carrec no era oficial i
si tan solarnent una aspiracid dels mes ardits dels socis.

55. «Revista de Valencia», 1, 197-198.
56. «Almanaque para 1885 de "Las Provincias''*, 147.
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Den vos guard molts anys. - Valencia, 31 octubre de 1884.
El Secretari General: BENET Bush.
Sr. En Constantf Llombart.»

No cal dir amb quin dret podia Constants Llombart demanar el patronat
de la societat per al periodic que s'oferia a treure a Ilum. A mes d'impulsor
ben destacat del nou organisme - que li havia reconegut la presencia vitali-
cia a les seves juntes -, feia prop de deu anys que publicava el <<Calendari
llemosi», del qual la nova revista volia esser una replica de periodicitat mes
frequent, pero tambe d'orientaci6 encara mes acurada. Ningu no li discutia,
doncs, una profitosa experiencia en premsa literaria. Tampoc en ofici de perio-
dista. Gairebe per espai d'un any - del 6 de gener al 3 de novembre de
1877 - havia editat un periodic politic i festiu en llengua del pals: <<El Pare
Mulet» , substituit per <<El bou solt» quan va esser prohibit pel governador
Fermi Figueras. En tot, trenta-cinc numeros i un volum de 292 pagines; fet
que, mirat amb perspectiva historica, podem dir que es ben be un record.
S'havia afanyat tambe a publicar obres d'autors valencians, moderns i classics:
Viciana, Fenollar, Bernat i Baldovf, el pare Mulet, Pasqual Martinez. La part
mes important de la seva tasca com a escriptor ja era acomplerta a bores
d'ara: Niu d'abelles (1872), Cabotes i calaveres (1877), Tipos d'auca (1878),
Abelles i abellerols (1878), Tabal i donsaina (1878), Els fills de la Morta Viva
(1879), El darrer agermanat (1882), i havia de rebre, ultra d'altres premis
menors als Jocs Morals, la Flor Natural als de 1886.

Podia vantar-se justament de la seva contribuci6 a la Renaixenca, i aixi
ho feu al numero inicial del «peri6dich Iliterari quincenal», dintre Particle
Proposits i aspirations, que, be que signat La Redaccio, obviament es obra seva,
i el qual reproduim llargament en aquelles parts que interessen ara:

<Fa un ramat d'anys, en iniciar a Valencia el renaixement literari Ilemosf,
quan ja els nostres germans de Catalunya havien donat un gran impuls a la
gloriosa restauraci6 de nostra oblidada llengua i literatura, vullguerem respon-
dre, com era del cas, a aquell patriotic moviment, que a la volta d'algun temps
tan assaonats fruits tenia que produir; i projectarem la publicaci6 d'un pe-
riodic, aon nostre esperit de valencianisme, sixquera (sic) quinzenal o setmanal-
ment f6s, es reflectas, amb el lloable fi de despertar i mantindre viu amb ell
1'entusiasta amor que sempre, des de ]a infantesa, sentirem per les coses de
nostra benvolguda patria.

Apo, que tan facil i senzill a ]a simple vista pareixia, oferi llavors tal
cumul d'inconvenients per dur-ho a terme, que essent-nos poc menys que
insuperables, amb greu sentiment de nostre cor, altre recurs no hague que
deixar-ho, i desistir, com en efecte desistirem, d'aquella dificultosa empresa.

Mes no perque Ilavors toparem amb semblants obstacles, renunciarem per
complet a nostre bell ideal, i ja que no decenalment ni quinzenal, com desi-
javem fer el nostre periodic, aconsegufrem traure a publica Hum, per primera
vegada en 1875, l'almanac llemosi Lo RAT-PENAT, al qual anyalment apareixen
estimables treballs, en vers i prosa, que ban vingut assenyalant el curs de la
nostra propaganda, deguts a la ploma dels mes avantatjats poetes de Catalunya,
de Valencia i de les Illes Mallorques.
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La febra continua, diu l'adagi valencia, es la que mata, i deu o dotze
anys de llaboriosfssima predicaci6 llemosinista, encara que no mai tan activa
corn nosaltres vullguerem, han donat per fi exceHents resultats; i en un as-
sumpte de tanta trascendencia com es aquest per al nostre pais, si be un pot
Iluny, pareix besllumar-se ja el sol esplendor6s d'un bell pervindre.

Tot, efectivament, ha pres distint aspecte, i en 1'actualitat, gracies a la
fundaci6 de la Societat d'Amadors de les glories valencianes, nomenada Lo
RAT-PENAT - les quals nobilissimes aspirations, amb la desinteressada ajuda
dels vertaders patricis que la componen, sustentarem i defendrem amb tot 1'ardor
de les nostres animes -, Valencia disposa millor que a i'esmentada epoca de
suficients i valuosos mitjans per dur a cap l'acaronada idea.a

Haurem de tornar, d'aci a poc, a llegir alguns paragrafs d'aquest article,
pero ara volem dir que aquestes afirmacions no foren rebudes de bon grat pel
grup que voltava Llorente, que hauria volgut reclamar per a aquest l'honor
d'haver engegat la societat que aleshores era ja el cau del recobrament valencia.
Corn que, evidentment, no podia pas fer-ho, volia, tanmateix, recaptar per al
seu patrd la gloria d'haver estat 1'iniciador de la Renaixenga, i heus aci com
saluda «Las Provincias» 1'aparici6 de 1'6rgan oficial del Rat-Penat:

«Ayer apareci6 un nuevo peri6dico literario, quincenal y escrito en lengua
valenciana, titulado Lo Rat-Penat. Esta dirigido por D. Constantino Llombart,
y segtin consta por el oficio que publica, la junta de gobierno de la Sociedad
de aquel nombre le ha concedido el caracter de 6rgano oficial de ]a misma.

Al consignar sus prop6sitos y aspiraciones el nuevo peri6dico expresa el
deseo de impulsar el movirniento de amor y estudio hacia las cosas de Va-
lencia, comenzando por su lengua nativa, su literatura, su historia, sus leyes,
sus costumbres y tradiciones, todo lo cual nos parece muy bien y merece nues-
tras simpatias. Lo que no podemos dejar pasar sin rectification, es la vanagloria
de haber sido el director de esta nueva publicaci6n quien inici6 en Valencia
el renacimiento literario lemosin: permftanos el senor Llombart que le recor-
demos que antes de que pensase el en tal cosa, otros habfan promovido e im-
pulsado ese renacimiento: suum quique, pues.»5$

57. «Lo Rat-Penat», num. 1, pags. 1-2.
58. -Las Provincias», 14 desembre 1884. Llombart respongue en el num. 2 de Lo Rat-

Penat>>, pag. 15: «Agraim a nostres estimats collegues, de dins i f6ra de Valencia, la ca-
rinyosa [sic] acullida que a nostra modesta publicaci6 li han atorgat, ja que fins Las Pro-
vincias s'ha dignat dir "que li pareix molt be i mereixem les sever simpaties". Com el gamell
de la faula a donya pusa, ens contentarem per ara en dir-li al dega de la premaa valenciana:
"gracies, senyor ele/ant". - En quant a si cap o no a nostre director la vanaglbria d'haver
segut en Valencia 1'iniciador del renaixement ]lemosf, en la consciencia esta del public valen-
cia, i per iota contestaci6 al senyor Llorente, que no devia consentir als seus gasetillers sem-
blants afirmacions, li assegurem que prompte apareixera en nostres columnes referida, punt per
agulla, ]a historia de nostra renaixenca; i llavors es sabra que es el que cadascun en aquest
assumpte ha fet i quals puguin esser els serveis que dit senyor, indubtablement, li ha prestat
a la nostra causa . Aprofitara a I'ensems el nostre treball per rectificar les moltes inexactituds
que l'academic En Francesc Maria Tubino, at8s a les particulars indicacions de qui no creiem
precis nomenar en aquest moment, comete en la seva Historia del renacimiento literario lemosin
en Cataluna, Valencia y las Baleares. 1Per a tot arriba 1'hora!» -No cal dir que Llombart
no va publicar aqueix treball. I es llastima . Haurfem pogut aclarir no poques de les dife-
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Per tal de minimitzar la importancia de l'empresa de Llombart, <<Las
Provincias», a la ratlla seguent , procurava d'assabentar els seus lectors que
tambe havia sortit un <<semanario humorIstico festivo>> a la impremta de Ramon
Ortega i sota la direccio de Llombart que portava el titol de <<El Pito». Es
com si volgues recordar la vulgaritat d'algunes publications anteriors de 1'es-
criptor, molt acalat a un popularisme que Llorente no estimava gens ni mica,
i que ara hom volia relacionar amb el <periodic Iliterari quincenal», posant
en guardia els primmirats : aquella nova publicacio era aixi sibillinament
equiparada als «periodics del carrer» escrits <<en valencia vulgaro, dels quals
parlava Llorente a Rubio i Ors en la seva lletra del 1877. Sense dir-ho, hom
recordava <<El Pare Mulct>> i <El bou solt>> i com que tampoc no s'hi alludia at
<<Calendari Ilemosi», del qual el nou periodic seria evident prolongacio, que-
dava sembrat el dubte en l'anim dels lectors de <<Las Provincias>.59

Hi ha moltes implicacions a considerar en aquesta actitud. Per un costat,
els caustics atacs adrecats per Llombart des d'aquells periodics satirics a
personalitats corn el marques de Campo, molt iligat amb Llorente, que havia
dirigit el seu diari <<La Opinion>> des del 1861 at 1866, data en que el trans-
forms en «Las Provincias>> ensems que el Marques en renunciava la propietat.
Els atacs de Llombart a Josep i a Andreu Campo no degueren esser perdonats,
pero, per la clientela del diari llorenti, i cal recordar que Josep Campo figurava
corn a <<soci de merit>> al Rat-Penat, probablement a instancies de Teodor
Llorente. D'altra banda, Llorente havia inspirat la <<Revista de Valencia>>
(1880-1883), la qual venia a esser, redactada totalment en castella, una collec-
cio mensual de treballs del tot semblants als que Llombart collectava per at
<<Calendari», i que ara collectaria per al <<periodic lliterari quincenal»; encara
que la revista havia ja deixat de sortir, possiblement el grup editor no s'hi
resignava. La nova publicacio de Llombart suposava una competencia a tenir
en compte.

I, naturalment, hi havia un complex soterrat de culpabilitat: durant le-
presidencies de Llorente, Labaila, Ferrer i Bigne, Vicent Pueyo i Arino i
Ferran Reig i Garcia, la societat no s'havia mostrat capac d'instrumentar un
organ d'expressio. Sense excloure tota mena de revels politics i rivalitats caso-
lanes que podien inspirar Llombart i Pizcueta . En tot cas, creiem que les ma-
tisacions del redactor de <<Las Provincias>> no devien convencer altra gent
que aquells qui ja volien esser convencuts, pero palesen de nou la pcrsistencia
de la funesta dicotomia.

Constants Llombart, en el seu article Proposits i aspirations definia el seu
ideal amb un ilenguatge inequivoc, que potser no agradava al grup que voltava

rencies que el separaven de Llorente i escatir fins a quin punt la Renaixenca valenciana es
trobava dividida . Reportem corn, un any abans, un periodista versaire reconeixia el Iloc
assenyalat de Llombart a la Renaixenca : <<... mas su fama I es que Valencia le aclama j
fundador del Rat-Penal>,. (<<El Tonto-, num. 12, 8 desembre 1883). Ara: Ll'aclamava real-
ment com a fundador, Valencia?

59. A 1'acabament de I'any 1884 Llombart ja havia deixat <<EI Pito», que passava
a una nova emprcsa, sofa la direccio de Mariano Granell (<<Las Provincias)), 3 gener 1885).
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Llorente, pero aquest , corn es natural , no podia dir-ho. Res no podien objectar,
per exemple , a l'afirmacio : o hora es ja que per mig de la premsa periodica
•demostrem al mon sencer lo molt que sempre ha valgut i encara , a despit de
l'enveja, pot i ha de valdre [Valencia]» ; pero mes avall Llombart afegia:

4-s... que aquell antic esplendor de la valenciana terra ha desaparegut ja
per sempre? Es que, des del funest regnat de Felip V enga, ha desaparegut
aquella noble raga dels Vinatea, Joan Llorens, Sorolla i Vicent Peris? Acas [sic]
al volar entre les roges flames de 1'incendiada Xativa, convertida en foguera pel
furor d'un despotic monarca, les sagrades pagines de nostres furs i privilegis fetes
cendra, vola tambe mesclat entre elles aquell esperit valencianista, orige i causa
de la grandesa que no podem menys encara avui d'admirar en els nostres avis?
No, el poble valencia, que per motius que no es del cas dir ara sembla que,
poc a poc, haja vingut variant el seu ingenit caracter, i que per desnatura-
litzar-lo alguns treballen, guarda al fons del seu cor algo [sic] que li es essen-
cial, algo que malgrat tot i tots subsistira en ell per sempre..., algo que en un
moment donat, al crit d'un Qualsevol, o d'un malastruc Palleter, si menester
fora, bastaria per a convertir a cadascun dels seus fills en un jagant i a la
indomable Valencia en un poble d'herois.

Pero es precis, per a que aquesta energica virilitat de caracter es mantinga
intacta en ella, es de tot punt necessari que, si degenerar no vol i perdre el
que vertaderament constitueix son esser i li d6na individualitat i fesomia pr5-
pies, es indispensable que, inspirant-se en el seu mes alt patriotisme i seguint
amb fe 1'exemple de la Societat valencianista LO RAT-PENAT - de la qual es
nostra modesta publicacib organ oficial - deprenga d'avui en avant a estimar
les seves coses, comengant per estudiar la seva nadiua llengua, la seva literatura
i la seva historia, les seves ]leis, els seus costurns i traditions; i acabant per
donar a tot lo seu, com los catalans saben fer-ho, tot el valor, importancia o
merit que en si tinga.»

Llegint aquestes paraules, que recordaven els versos de Cester o de San-
martin i Aguirre la nit inaugural, Z no s'esverarien alguns patricis i socis de
1'entitat? Pensem en la simultaneltat amb que tot es produia. El primer numero
del quinzenari devia arribar a llurs mans gairebe ensems que se celebrava la
sessio d'obertura del curs. Llegint-les, .no s'adonarien d'haver sentit una obs-
cura frisanga escoltant el parlament de Feliu Pizcueta, malgrat el seu voluntari
-accent conciliador, posat en relleu per <<Las Provincias» ? Al mateix numero
inicial del periodic s'inseria una poesia de Pizcueta, on aquest deia coses que
no havia gosat dir al discurs. La poesia es titulava <La meva llengua» i

«En ella deia entre les flames Xativa:
"iVinga 1'infern, pero un Borbb jamai!

Feia deu anys que havia estat restaurada a Espanya la monarquia dels Bor-
bons. A mes a mes, Llombart publicava al n6mero segiient del quinzenari el
text integral del discurs del President, curant de remarcar les seves parts mes
radicals, com aquelles on Pizcueta «oferf solemnement vindicar a la Germania,
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de qual oferta tots els vertaders valencians prenguerem acta» 60 Aixi, l'intent de
<<Las Provincias>> per a silenciar-les quedava neutralitzat, mentre que hom podia
relacionar-les amb el pensament intransigent de Llombart.

El periodic que Constants Llombart feia sortir a ]lum era una resposta
i un repte als atacs llancats contra ]a Renaixenca i contra 1'entitat durant sis
anys des de diverses tribunes valencianes i foranes. Pero era tambc un cspero
posat als valencianistes. Decididament, quelcom comencava a canviar on Ilur
societat. Horn podia imaginar que de la conjuncio d'aquells dos homes, 1'un

60. El discurs en sLo Rat-Penat,>, num. 2, pigs. 11-14. En presentar-lo, dcia Llombart:«... es una elogdent i raonada vindicaci6 de la Socictat d'Amadors de les glories valencianes, ala que amb brio [sic] defen dels carrecs que pel seu amor a Valencia li adrecen a nom de
1'unitat nacional els uns, altres del progres, i alguns tambe de l'espanyola llengua. Per tots
tingue l'orador contestaci6 discreta i decissiva, i especialment no pogue passar cl nostre
cronista [Pizcueta era cronista de la ciutat] 1'afronte que sobre la historia de sa xiqueta pa-
tria tot resentment ha llangat, tal vegada per impremeditaci6 cientffica, el nostre paisa, senyor
Danvila, al seu Ilibre titulat La Germania de Valencia,>. - El parigraf corresponent de Pizcuca
cs mes que una critica del Ilibre de Danvila: <<En algun jorn i no Ilunya, si Dcu vol, ha de
procurar cl vostre indigne president fer la merescuda apologia d'aquell gran moviment do
marcat caractcr democratic, quina tendencia no era mes clue ]a rcalitzaci6 practica do la
Ilibertat i igualtat civils, robustint amb nous elements, per a que els emparara i pro-
tcgira l'organitzaci6 municipal. Aquells valents de Ics Germanies no forcn furiosos re-
volucionaris i demagogics, sin6 Baptistes precursors de la moderna revolucid; ci
seu moviment ofegat en sang fou l'esforg primer, fora si es vol do temps i de
per a 1'adveniment a la vida publica del quart estat, com ara es diria. Si se'ls acusa
d'haver donat ocasi6 a desordres i violencies, digueu-me quina cs la revolucio, pero mes
encara la reacci6, que no ha adolit [sic] dels mateixos defectcs. [...] Si la ma d'aquells homes
gosa la propictat no justificada, eren per co partidaris de la liquidaci6 social? Que scran,
doncs, cis homes nostres del 1812 a 1814, del 20 al 23, i del 33 al 40, cis quals realitzaren
amb fonaments de dret el que aquells desgraciats patricis intentaren nomes?» Un bell record
per a la burgcsia pairalista valenciana de la Restauraci6, que amb fonament podia preguntar-se
si cis federalistes amiss de Llombart i cis democrates seguidors de Pizcueta no estaven pre-
parant-se per emular els agermanats amb un nou algament popular, ara enlairant la Senyera. Ben
aviat pogueren sortir de dubtes. L'agost de 1885, el govern de Canovas tops amb el de Bismarck
per la gdesti6 de les illes Carolines, un plet que s'arrossegava entre els dos Estats de deu
anys enca i que ara feia crisi. Feliu Pizcueta promogue, com a president del Rat-Penat, una
manifestaci6 a Valencia per a secundar ]a demostraci6 que havia tingut hoe a Madrid. Qui
ho havia de pensar! Pizcueta redacta en castella ]a convocatoria i en castell a s'adreca als
assistents a la manifestaci6 del dia 25, que se celebra <'en medio del mayor orden y entu-
siasmo», i aconsegui <<el exito mas brillante de su vida>>. Adherint-se la societat, amb 'in
\ovinisme insolit, a la posici6 del Govern central, els representants d'aquest a Valencia i els
conservadors ultrancistes ja no podien desconfiar d'un organisme que es mostrava tan conforme
amb els principis de la polftica de la Restauraci6 . "Lo Rat-Penat" - escrivia "La Moma", i
potser no sense un punt burlaner- at dirigirse a Valencia en ]a lengua de Cervantes, ha
demostrado gran entendimiento , porque aprovechando la oportunidad de un acto solemnisimo,
borra de su escudo el dictado de separatista que los liberales he atribuyens. I be: i,fou opor-
tunisme tactic de Pizcueta , que no vacilla a utilitzar la societat per a fins diferents dels que
li eren peculiars , per tal de salvar-la dels atacs descabdellats des de totes bandes? Fou pura-
ment i senzilla una casualitat ? Es que Pizcueta - que acabava d'6sser confirmat corn a
president en la renovaci6 de Junta del primer diumenge d'agost - se sentia sincerament tan
enrabiat per l'ocupaci6 del Yap? El cas 6s que la manifestaci6 antigermanica potser contribuf
a esvair l'amarg glop que havia suposat la seva defensa de les Germanies . (<' La Moma»,
n6m . 22, del 2 setembre 1885; «Almanaque para 1886 de "Las Provincias "» , 43, 317.)
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presidint la corporacio i 1'altre dirigint el seu organ oficial, . Lo Rat-Penat>>

atenyeria un mordent que no havia assolit encara.

Des del 15 de desembre de 1884 al 15 d'abril de 1885 <Lo Rat-Penat:

Periodich lliterari quincenalo fou publicat amb tota regularitat, fidel a l'espe-

rit que l'inspirava. Un esguard a les pagines del nostre assaig on relacionem

els sumaris o els indexs onomastics donara al lector - millor que no sabrien

fer-ho les nostres pobres paraules - una impressio clara del contingut de la

revista. Nosaltres ens limitarem a remarcar el sentit d'integracio nacional de

la cultura - una constant en les publicacions de Llombart - i la incessant

preocupacio per a posar a 1'abast del lector textos que poguessin abrandar el

seu patriotisme: transcripcions dels classics o de documents de la Historia,

elogis a la llengua, o estudis historics. Un aspecte gens bandejable es 1'afany

per a convertir el quinzenari en un instrument de comunicacio entre cls renai-
xentistes i de propaganda de llurs tasques, reflectit en les seccions Noves i Cor-
respondencies.

Ignorem les causes per que es produf la mort de la revista, a una distancia
tan curta de la seva naixenca. Podern imaginar que no totes foren economiques,
si be es d'aquestes que ens ha quedat constancia en les seves pagines. Ja al
primer numero horn parla «dels molts dispendis que la publicacio ha d'ocasio-
nar-nos>> i del «nostre voluntari sacrifici» 61 Sabern que horn havia apellat
als socis de l'entitat, cosa perfectament natural, perque es constituissin subs-
criptors: osols una pesseta costara per trimestre de subscripcio als socis de
Lo Rat-Penat i sis quintets a aquclls que no ho siguin, sense dret a les obres
que els primers adquiriran debades>>; 62 hom feu tambe aclariment que els
avantatges dels socis numeraris eren extensibles als corresponsals. Els socis,
pero, eren previnguts:

Advertencia interessant.
Hem repartit els nemeros primer i segon d'aquest periodic a tots els

senyors socis de Lo Rat-Penat i atesa la necessitat que fa temps es sentia a la

Corporaci6 d'una Revista del caracter de la present, i tambe lo economic del

seu preu, confiem que ningu d'ells deixara de subscriure's a ]a mateixa. Mes

com pogues havcr-ne alg6 que aixi no li convingues , li preguem es serveixi tor-

nar a la nostra Administraci6 els dos indicats n6meros , per donar-lo de baixa;

de lo contrari , sera considerat com a subscriptor , i oportunament se li portara

rebut.

Devem endem6s advertir que, als de fora de Valencia, d'avui en avant, per
a lnes facilitat en la cobranga , sols s'hi admetra la subscripci6 per un semestre,
l'import del qual es trametra en segells de Correu , lliurances del Giro Mutuo

o ]letres de facil cobrament.> 63

Malgrat aixo , molts no respongueren amb l'entusiasme que Llombart els havia
atribult. Heus-ne acf la prova:

61. <Lo Rat-Penat>>, 7-8.
62. Ibid., 16.
63. Ibid., 24.
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<<Als senyors subscriptors.
Al tercer numero advertfrem que, atesa la necessitat que fa temps es

sentia en nostra Corporaci6 d'una revista del caritcter de la present, i tambe
lo economic del seu preu, confiivem que ningu d'ells deixcs de subscriure's a
la mateixa; mes com pogues haver-ne, afegiem, algun al qual aixf no li con-
vingu6s, li pregavem es servira tornar a nostra Administraci6 els tres numeros,
per donar-lo de baixa. Pero, en contra del que era d'esperar, molts senyors,
no sols no ho han fet aixf, sing que despres de rebre quasi per complet els
numeros que constitueixen el trimestre, han tingut per convenient quedar-se
amb tots ells o tornar-ne algun fet una desdija [sic], per a donar-se de baixa,
sense sixquera [sic] l'import d'aquest trimestre. Perjudicant-nos, doncs, de
tal manera, es corn a Valencia alguns contribueixen a propagar la bona causa
de nostra renaixenga. iConste aixf!

Vencut el primer trimestre, sense que molts dels nostres subscriptors de
fora hagin satisfet el seu import, que deu esser almenys de mig any, els agrai-
riem infinit, que en entrar ara al segon es serviren enviar-ho a fin de no oca-
sionar amb el seu retard obstacles a la bona marxa de la nostra Adminis-
tracib.»64

No trobem cap mes allusio a l'estat financer de la revista en les seves
pagines, pero corn que sabem que les finances de ]a societat tampoc no eren
massa sortoses, perque no comptava amb grans cabals a la seva caixa i havia
fet algunes despeses per a poder establir-se on un estatge social adient,bs cal
suposar que 1'6rgan oficial devia haver de defensar-se sense l'ajuda economi-
ca de ]a corporaci6. Les escasses respostes dels seus socis - testimoniades pels
advertiments reportats - havia de contribuir, primer, al ]languiment de la
revista i, finalment, a la seva consumpci6. Un indici de ]langor e[ trobem al nu-
mero 5, el qual presenta 1'anomalia d'haver aparegut amb quinze dies de
retard.

Tambe estimern que cal considerar altres simptornes. Poe abans de morir
el <<periodic lliterari quincenal> , una altra publicaci6 de Valencia, <La Moma>>,
donava a Hum uns versets intencionats:

<<Llombart, el fundador del Rut-Penat,
vol fundar ara un atra sosietat,
per 1'estil d 'aquella,
en el dolsfsim nom de L'Oronella.
En esta, seran dos
les sosietats del ab y del fluirds>>.b6

64. Ibid., 48. Cal remarcar que la nota 6s publicada al numero 5 , el qual presenta
I'anomalia d'haver aparegut amb quinze dies de retard, el 15 de mare de 1885; es 1'unic
que romp la regularitat d'aparici6, sense que la anormalitat sigui explicada ni excusada en
aquest o en els seguents numeros.

65. Pizcueta rematava el seu discurs d'obertura del 1884 referint-se a la posici6 finan-
cera de la societat i al nou estatge social. El capital s'havia < anat ajuntant duro sobre duro
o quinzet sobre quinzet< (((Lo Rat-Penats, 14).

66. <<La Momas, num. 1 (4 abril 1885).
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!Estava Llombart a punt de provocar una escissi6 del <<Rat-Penat>>, 1'abril
de 1885? «El Mercantil Valenciano» parlava de cisma I ell ho negava67 Pero
«La Moma», quan ja havia desaparegut el periodic Ilombartih, alludia a la pos-
sible mort de <<Lo Rat -Penato, mentre criticava de passada el sistema de recom-
penses dels Jocs Florals:

«No se enguany qui estarA de tanda per a esser premiat, pero crega'm a
mi, any o altre m'arribarA de fijo, si Lo Rat-Penat i jo vivim. I si aquell
mor (per que jo faig compte de viure molt, salva la voluntat de Deu Nostre
Senyor i de 1'anguila [el coleraj nostra senyora), si aquell mor, ne farem
un altre voste i jo, per premiar els de casa , i despatxar-nos a gust)).68

El critic es Manuel Torres i Orive. Qui sap si tambe es 1'autor dels versos
transcrits. Torres i Orive era soci de l'entitat, amic de Labaila, I aleshores
tractava sovint Llombart.69 Tenia, doncs, motius per a estar assabentat del
que s'esdevenia al Rat-Penat. Les seves paraules, a mes a mes, son adregades
a Rafael M. Liern, en ocasi6 d'haver-li manifestat aquest un cert malcontenta-
ment vers la corporaci6. Podem pensar que Torres i Orive havia rebut una
confidencia de Llombart, o be - malgrat la fermesa amb que rebutja Llombart
la nota d'<<El Mercantil» - 1'imaginava acalat a la dissid8ncia. 0 potser Liern
li n'havia fet saber alguna cosa.

De tota manera, no costa gaire esforg de conjecturar 1'estat d'anim de
Llombart. Aquella revista, la necessitat de la qual efa temps es sentia>>, havia
estat rebuda amb evident desmenjament pels socis del Rat-Penat. A que era
deguda, aquesta manta d'entusiasme? El preu del periodic no sembla esser
una ra6 de pes: aproximadament es el de qualsevulla altra publicaci6 d'aquells
dies i <<La Moma>>, per exemple, anunciava que havia venut 8.000 exemplars
del seu primer numero 70 El fet que el colera assotes Valencia tampoc no
sembla motiu bastant. L'epidemia podia aconsellar la suspensi6 dels Jocs
Florals d'aquell any, pel fet de tractar-se d'un acte public al bell mig de
l'estiu; Pero horn havia celebrat altres actes, corn l'obertura del curs de la
societat. I en epoca que les relacions socials eren restringides per la malaltia,
era mes necessaria l'existencia d'un vehicle de comunicaci6.

Z.Era potser un altre virus el que feia abstenir-se no pocs dels subscriptors

67. «Al donar la noticia El Mercantil Valenciano, de que nostre director ha soHicitat
autoritzaci6 per fundar una nova societat d'excursions valencianistes, anomenada L'Oronella,
maliciosament pregunta : "Hay cisma?". No, estimat coHega , no hi ha entre els valencians
ningun cisma ; mai com ara ha hagut en la nostra societat unitat de mires i bona armonia.
jAlguns, potser, voldrien lo contrari! » («Lo Rat-Penat*, num. 7, 1 abril 1885.) No m'ha
estat possible de consultar el numero corresponent d'«El Mercantil Valenciano». De tota
manera, Llombart no nega que es tracti d'una nova societat, i aix6 sembla d'una certa impor-
tAncia.

68. «La Moma», num. 10 (6 juny 1885), pags. 83-84.
69. Torres i Orive havia fet les versions castellanes de les poesies de Labaila (vegeu

supra, nota 45). Llombart col1aborava a <<La Moma».
70. «La Moma», num. 2 (11 abril 1885): <<prop de 8.000 exemplars havem despatxat

del primer numero...»

209

14



26 RICARD BLASCO

en potencia? Vull dir: ,no era la por d'una contaminacio de tipus politic?
I Z no podia esser una aprensio de primmirats, temorencs que Llombart fes
Iliscar el seu periodic cap a les grolleries de la literatura festiva? Recordem
les reticencies de <<Las Provincias». La pregunta es: sera tan nombros el
grup que voltava Llorente, que si es girava d'esquena a la revista aquesta
restava condemnada per endavant? Z1`s que Llombart, conscient del buit que
els addictes a Llorente li feien al si de la societat, estigue temptat de procedir
a un recompte de forces? Perque em sembla evident que, tant si Llombart se
sabia com si no se sabia victima d'aqueixa mena d'intrigues - si es que
existien -, no podia no sentir-ne una mica de defalliment. Motius no li'n
mancaven. ZArriba verament a considerar que la societat ajudada per ell
a infantar no havia respost ni a la seva finalitat ni al seu desti?

Sembla provat que el 5 de gener de 1888 Llombart crew, dins Lo Rat-
Penat, una nova seccio excursionista - n'hi havia una, des del dia de la
fundacio, presidida per Llorente - amb el nom de ... L'Oronella." I a les
acaballes del mes hom hi anunciava l'aparicio d'una revista amb el mateix
titol, la qual havia d'esser, segons deia el prospecte, organ de la societat va-
lencianista del mateix nom72 Doncs be: ja el 15 de desembre de 1884, a les
pagines del <<periodic Iliterari quincenaJ» , hom parlava dels treballs d'ealguns
entusiastes joves valencianistes» per a constituir un nou centre excursionista al
Rat-Penat73 Com veiem, la idea li venia de lluny a Llombart, i no hauria estat
res de particular que, en un moment de desanim, penses a transformar la,
seccio d'excursions en una nova <<Societat Valencianista>>, pensament que hau-
ria gnat adoptant formes diverses segons que es desenvolupaven els esdeveni-
ments. Potser quan Llombart comprova que es trobava en minoria dintre Lo
Rat-Penat no gosa declarar 1'escissi6 prevista i s'avingue a continuar al seu
si, tot constituint, pero, una cellula de purs.

Aixf, doncs, crec que podem pensar que es una conjuncio de tots els
factors que acabem d'examinar el que va produir la mort de <<Lo Rat-Penat:
Periodich Jliterari quincenaJ» .

71. IGUAL I UBEDA, loc. cit., pegs. 78-79; segons ell, Llombart crew «L'Oronella» <(des-
content, potser dels qui organitzaven les excursions». No fora millor dir descontent dels qui
organitzaven Lo Rat-Penat? Tambe em sembla creible que Llombart, veicnt 1'c`xit de les
excursions dirigides per Llorente i calculant el profit proselitista que hom podia treure'n pens3
a imitar-les. Una altra hipotesi seria que les excursions llorentines tenien potser un preu
prohibitiu per als socis que, corn Llombart, pertanyien at <<poble menut». Sigui corn sigui,
no podern dubtar de 1'existencia de <<L'Oronellas. El 1890, Miguel Portoles i Gracia tracava
una caricature lfrica de Llombart, on llegim: eel que funds el Rat-Penat, I el que va fer La
Crus Blanca, I el que L'Oronella fa* (<<La Degolla», num. 1, 1-1-1890).

72. NAVARRO I CABANES, loc. Cit., peg. 80: <<a fins de gener (1888) la Societat Valen-

cianista L'Oronella acorda publicar esta revista, director Josep Maria Puig Torralva i redac-

tor Constants Llombart. Crec que no arriba a publicar-se mes que el prospecte».

73. <<Lo Rat-Penat», 8.
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1V

DESCRIPCIO DE ((Lo RAT-PENAT: PER16DICH LLITERARI QUINCENALN

El 15 de desembre de 1884, com ja hem dit, Burt el primer numero de
((Lo Rat-Penato. Segons Navarro i Cabanes, ((abans del primer numero es
publics un prospecte fulla en foli a dues columns en la mateixa impremta»,
el qual jo no he arribat a veure; manca a la colleccio consultada a l'Hemeroteca
Municipal de Madrid (sign.: 285-2) i que ests relligada. A la psgina 8 del
ntmcro 1 del periodic hi ha un solt on es fa allusio al contingut del prospecte74
i es probable que, ultra informar sobre les caracteristiques editorials de la re-
vista i sobre les conditions de subscripcio, fos estampat en aqueixa fulla 1'article
Proposits i aspirations per a fer coneixer l'orientacio que hom pensava de
donar a la nova publicacio; la seva llargsria ho fa possible.

El periodic fou impres a la Unio Tipogrsfica, del carrer de Don Ventura,
numero 1, de Valencia, obrador utilitzat durant tota la seva existencia. Tampoc
no canvis de seu la redaccio i 1'administraci6, que estaven unides: carrer de
la Corona, num. 41, primer pis.75 Un anunci, a la darrera psgina del numero
initial, adverteix on es troben els punts de subscripcio: a mes de l'adminis-
tracio, son assenyalades la consergeria del Rat-Penat, al carrer del Torn de
Sant Cristofor, num. 12, i ((totes les principals llibreries de Valencia, Catalunya
i Illes Balears».

El format es de 21 x 31 cros. Cada numero consta de 8 psgines i manta
de portada. La numeracio de les psgines es continuada. El paper es prim,
i de qualitat constant per a tots els numeros.

La meitat de la primera psgina es ocupada en cada numero per la cap-
calera, que passem a descriure.

La primera linia, de tipografia, fixa la numeracio i la data: ((Any I. = Va-
lencia 15 de Decembre de 1884 = Num. 1.>>

Un filet separa horitzontalment, de banda a banda, aquesta linia d'un
gravat en fusta, signal per Perez, on hom presenta els escuts de les ciutats
d'Alacant, Valencia i Castello de la Plana, per aquest ordre; el del centre, en
posicio vertical; els dels costats, inclinats en direccions oposades: aqueil cap
a 1'esquerra i aquest cap a la dreta; tots tres, posats damunt fulles de taronger

74. <<Despres de publicat el prospecte, vans senyors socis corresponsals de "Lo Rat_
Penat" s'han adrecat a ]a nostra redaccio, amb el ft d'assabentar-se si els avantatges que a
favor dels socis numeraris de dit centre tenim anunciats ronegament aquests podien disfrutar-los.
Contestant als rcferits senyors direm que, malgrat els molts dispendis que la publicacio ha
cl'ocasionar-nos, guiats del bon desig de que tots i cadascu d'ells 1'adquireixen, se'ls conside-
rara per a l'efecte com als numeraris de qui es tracta. Esperem, per tant, que sabran cor-
respondre els alludits al nostre voluntari sacrifici.»

75. Podria tractar-se del domicili personal de Llombart? El maig de 1877 ens consta
que habitava al caner de Sogueros, numero 17, cinquena porta (vegeu <<El Bou Solt*, nu-
mero 2, pag. 88), un carrer del mateix barn i prop del de la Corona. Havia canviat de
casa el 1884?
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en for, i al dessota d'elles una Banda desenrotllada amb la llegenda: «Patria.
Fides. Amor.»

Tot seguit la composicio tipografica de 1'encapcalament: <<Lo Rat-Penat
Periodich Lliterari Quincenal I orgue oficial de la societat de amadors de les
glories valencianes I Redactat per escriptors Valencians, Catalans y Mallor-
quins I y dirigit per I En Constanti Llombart».

A continuacio, dos filets horitzontals travessen la caixa de banda a banda.
Entre ells, amb un ornat a cada costat, una linia tipografica: <<Pel flu traurem
lo capdell.>>

Seguidament comencen els textos, impresos a dues columnes, separades
per un corondell vertical. El conjunt de la caixa d'impressio mesura 17 X 26,5
centimetres. El primer text es, invariablement, el sumari, presentat en requadre.

Cada una de les planes es encapcalada per una linia tipografica amb la
numeracio corresponent i el titol de la revista. Aquesta linia es separada del
text per un corondell horitzontal que corre de banda a banda.

La imposicio dels textos es continua, o sigui que no hi ha blancs entre
les diferents collaboracions, les quals es presenten totes seguides, sense cap
altra separacio que una ratlla, de vegades ornada. En la composicio predomina
el cos 8, be que hi trobem tambe alguns textos amb cos 10 al 8 i d'altres amb
cos 6. Son utilitzades les negretes i les cursives, pero nomes per a compondre
els titulars dels articles, on son emprats tota mena de cossos i families. Tipo-
graficament, el conjunt es reeixit i dona una sensacio de sobrietat i de bon
gust, molt corrent en les publications locals de 1'epoca, atesa la perfeccio dels
obradors valencians, ja traditional.

Per a la insercio dels textos hom no segueix un ordre preconcebut, ni per
les materies, ni per l'anomenada dels autors. La prosa i els versos son alternats,
be que de vegades es presenten seguides algunes compositions poetiques, que
son agrupades per tractar un tema coma. L'unica constant -fora la ja esmen-
tada per al sumari - es la de relegar al final del numero les correspondencies,
les noves, els anuncis i els reclams, que son les uniques sections fixes. No hi
ha illustrations.

Alguns textos, corn que llur llargaria no permet de donar-los sencers en
un sol numero, continuen als segiients. Tampoc en aco no hi ha cap regla:
algunes continuacions triguen a sortir fins a tres numeros, mentre que d'altres
no tenen interrupcio en la segiiencia.

En alguns numeros son inserits anuncis tipografics, gairebe sempre de la
mateixa publicacio i, en ocasions, de llibres; mai de cases comercials. El peu
d'impremta apareix a la darrera pagina i com a darrera linia de la composicio.
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V

ELS SUMARIS DE «Lo RAT-PENAT»

A continuaci6 esmentare, per l'ordre amb que apareixen, els diversos textos

inserits en els vuit nt meros publicats de «Lo Rat-Penat: Peri6dich lliterari

quincenal>>, transcrivint un per un el sumari de cada n6mero i consignant les

pagines on figuren els treballs. Donare als textos una numeraci6 correlativa i,

per a evitar confusions, la posare en xifres arabigues, i passare a numerar

amb xifres romanes cadascun dels fascicles del periodic, per mes que original-

ment aquests fossin numerats amb ordinals arabics. Davant de cada article,

posare el nom de 1'autor, sempre que sigui conegut; i al darrera, entre paren-

tesis, els numeros de les pagines, fixant tambe la quantitat de columnes ocu-

pades. Aco ens permetra d'establir una taula de proporcions tematiques, que

presentare corn a coronaci6 dels sumaris.

Ntimero I. - 15 desembre 1884

1. Ofici de la Societat <<Lo Rat-Penat» (pag. 1; mitja columna).

2. LA REDACCI6: Prop6sits y aspirations (pags. I a 3; 3 cols.).

3. FELIU PIZCUETA: La meua llengua. Versos improvisats (pag. 3; mitja col.).

4. J. M. Z.: De la Poesia Valenciana (pags. 3 i 4; 1 col. i 9 ratlles ). = (Sospitem

que I'autor es Josep Maria Zacares).

5. JAUME GASSULL: La brama dels Ilauradors del orta de Valencia Contra lo Ve-

nerable Mosen Bernat Fenollar, Prevere. Hordenada per lo magnific Mosen

Jaume Gacull, Cavalier (pag. 4; 2 col.) = (continua at numero seguent).

6. Testament de loan de Joanes (pags. 5 i 6; 2 col. i mitja).

7. JOSEP MARIA DE LA TORRE: La filia del poeta (pag. 6; 1 col.) = (poesia).

8. Capitolaci6 de Valencia (text ]lati) (pag. 6; mitja col.).

9. (Traducci6 de 1'anterior document) (pag. 7; mitja col.).

10. APEL-LES MESTRES: Lo novici. Balada (pag. 7; mitja col.).

11. CONSTANTI LLOMBART: Dues ales. A Nelina (pag. 7; 12 versos).

12. N6ves (pags. 7 i 8; 2 col.).

13. Anuncis y Reclams (pag. 8; un vuite de ]a col.).

N6mero II. - I gener 1885

14. La festa de casa. Lo Rat-Penat. Apertura del curs academich del 1884 al 85

(pags. 9 i 10; 1 col. i mitja).
15. Memoria del Sr. Secretari General En Benet Buse (pags. 10 i 11; 2 col. i mitja).

16. Discurs !legit per lo president En Felix Pizcueta Gallel, croniste de Valencia

(pags. 11 a 14; 6 cols.).

17. MANUELA AGNEES RAUSELL: Lo Rat-Penat. (En la inauguracie de sa nova casa

social) (pags. 14 i 15; mitja columna)= (poesia).
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18. SANMARTIN I AGUIRRE: Lo niu nou. A mos distinguits companys de Lo Rat-
Penat y en sa representaci6 a son digne president mon volgut amich En Felix
Pizcueta (pag. 15; 1 col.) = (poesia).

19. Nbves (pags. 15 i 16; 2 cols. i mitja).
20. Anuncis y Reclams (pag. 16; un vuite de la col.).

Numero II1. - 15 gener 1885

21. ANTONI CHABRET: Morvedre avans lo compromis de Casp (pags. 17 a 19;
4 cols. i un vuiti de la col.).

22. JOSEP MARIA PUIG TORRALVA: L'arbre de l'avior (pags. 19 i 20; 1 col. i mitja) _
(poesia).

23. L. CEBRIAN MEZQUITA: Al Rat-Penat en la estrena de la casa nova. Sonet
(pag. 20; un vuit6 de la col.).

24. IGNACI FARRE I CARR16: Influencia del estudi historich-gramatical (pag. 20;
1 columna).

25. JAUME GASSULL: La brama dels Ilauradors... (pags. 21; 2 col.).
26. Certamen artistich y lliterari. Ateneu-Casino Obrer de Valencia. Cartell del

certdmen que deu celebrarse en Desembre d'aquest any (pag. 22; 3/4 de la col.).
27. Concurs epigrafich (pag. 22; mitja col.).
28. VECTOR IRANZO SIMON: En !'album de la senyoreta dona Concepci6 Beltran.

La plega (pags. 22 i 23; 1 col.) = (poesia).
29. R. DE CORELLA: Correspondencia catalana (pag. 23; 1 col. i mitja).
30. Nbves (pags. 23 i 24; 2 cols.).
31. Advertencia interesant (pag. 24, 1/4 de la col.).

Numero IV. - 30 gener 1885

32. J. V. C.: Valencians illustres. Lo Cardenal En Pere Ferriz (pags. 25 i 26;
2 cols. i mitja) _ (creiem que 1'autor es Josep Vives i Ciscar).

33. ToMAs VILLARROYA: iAdeu! A la senyora Donya Antonia de Montenegro
(pags. 26 i 27; 1 col.).

34. JERONI FORTEZA: En Thomas Aguild, dega dels poetes y escriptors balears
(pags. 27 i 28; 4 cols.).

35. RAMIR RIPOLLES: L'orgue religi6s (pags. 28 i 29; 1 col. y 1/4) = (poesia).
36. JOSEP MARIA PuIG TORRALVA: Historia gramatical de la llengua Ilemosino-va-

lenciana per En Josep M. Puig Torralva. Treball premiat ab un brot de Ilorer
d'argent en los Jochs Florals de Lo Rat-Penat, any 1883 ( pags. 29 i 30; 2 cols.
i 1/3) = (continuara).

37. JACINT LABAILA: A Valencia. Sonet (pag. 30; 1/3 de col.).
38. lochs Florals de Barcelona. Convocatoria pera'ls del present any 1885 (pags. 30

i 31; 1 col. i 1/3).
39. JOSEP BODRIA: Sempre-vives (Fragment) (pag. 31; mitja col.) = (el nom de

1'autor no apareix al peu de la composici6, segurament per errada d'impremta,
puix que, d'altra banda, figura al sumari ) _ (poesia).

40. Nbves (pag. 31 i 32; 2 col.).
41. Anuncis y Reclams (pags. 32; mitja col.) _ (el primer es un anunci de les obres
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d'Ausias March en 1'edici6 de Francesc Fayos i Antoni; el segon , un dels

habituals de la mateixa revista , semblant als dels nums. 13 i 23).

Numero V. - 15 febrer 1885

-42. FRANCESC TARIN: Apunts hist6richs y critichs sobre los antichs gremis de Va-

lencia y la organipaci6 a influencia econ6mica y politica dels mateixos, per En

Francesc Tarin. Treball premiat en los Jochs Florals de 1883, ab la joia oferida

per la Societat Econ6mica d'Amichs del Pays de Valencia (pags. 33 a 35;

5 cols.) = (continuara) = (la redacci6 adverteix, en nota a peu de plana, haver

traduit del castellh aquest treball).

43. JACINT VERDAGUER: La mort del rossinyol (pag. 36; 1 col.) = (poesia).

44. JOSEP MARIA PuIG TORRALVA: Historia gramatical ... (pags. 36 i 37; 2 col.) = (con-

tinuara).
45. CONSTANTf LLOMBART: iAs6lesl (pags. 37 i 38; 1 Col. i mitja) = ( poesia).

46. FRANCESC FAYOS ANTONI: Bibliografia (pags. 38 i 39; 1 col. i 3/4).

47. MIQUEL ESTEBAN Ruiz: Romans. A mon bon amich En Jacinto Labailla (pag. 39;

1 col.).
48. FRANCESC ALGARRA: La nit de les animes (pag. 39; mitja col.) = (poesia).

49. N6ves (pags. 39 i 40; 1 col. i 3/4).
50. Anuncis y Reclams (pags. 40; mitja col.) = (el primer anuncia l'Elogiii3ncia

Catalana, de Francesc Fayos i Antoni; el segon , es semblant als dels n(ims. 13,

23 i 41).

Numero VI. - 15 marrc 1885

51. Lo Rat-Penat. Sesi6 apolog6tica en honor del mestre compositor loan Batiste

Comes (pags. 41 a 43; 3 cols. i 1/3).

52. MANUELA AGN'ES RAUSELL: Al insigne musich valencia, loan Batiste Comes

(pag. 43, mitja col.) = (poesia).

53. LLUfs CEBRIAN MEZQUITA: Al Sr. En Salvador Giner, mestre musich valencid,

continuador de les glories de En Joan B. Comes. Sonet (pag. 43; 1/3 de col.).

54. JoAN DE LA C. MARTf: En recort a Ribalta, autor del retrato de loan B. Comes

que tenim present (pAg. 43; 1/3 de col .) = (poesia).

55. CoxsTANTf LLOMBART: Al distinguit mestre de Capella En Joan Guzman ab

motiu d'haber restaurat les obres del excelent compositor valencid, loan Ba-

tiste Comes. Sonet (pag. 44; 1/3 de col.).

56. JoAN DE LA C. MARTf: Al honorable restaurador de les obres de Climes, senyor

Guzman. Decima (pag. 44; un vuit6 de col.).

57. JOSEP MARIA PUIG TORRALVA: Historia gramatical... (pags. 44 i 45; 1 col. i

mitja) = (continuarA).

58. JOSEP BODRIA: Costums de ma terra (pag. 45, 1 col.) = (poesia).

59. IGNACI FARRE` I CARR16: Un recort (pags . 45 i 46; 1 col.).

60. Jochs Florals (pag. 46; 2/3 de col.) = (6s la convocati ria).

61. FRANCESC BARBER : Cantars valencians. (D'una colecci6 premiada en los Jochs

Florals de 1885.) A mon volgut mestre y entusiasta valencianiste, En Constanti

Llombart (pAg. 46; 1 col.).

62. R. DE CORELLA: Correspondencia Catalana (pAgs . 47 i 48; 2 cols . i 1/10 de col.).

63. N6ves (pAg. 48; 1 col.)
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64. Als senyors suscriptors (pag. 48 ; 1/3 de col.).
65 Correspondencia particular de «Lo Rat-Penat * (pag, 48 ; 1/3 de col.).

Ntimero VII. - I abril 1885

66. Jochs Florals de Valencia (pigs. 49 a 51; 3 cols.) = (cronica de l'acte).
67. VECTOR IRANZO SIMON: La dona valenciana ( pag. 51; 1 col. i 1/2) = (poesia).
68. JOSEP F. SANMARTIN I AGUIRRE: A la Verge (pigs. 51 1 52; 1 col. i 1/2 = (poesia).
69. VICTOR IRANZO I SIMON: Arr6s, taronja, vi (pigs. 52 i 53; 3 cols.) _ (poesia).
70. LLUfs CEBRIAN MEZQUITA: A Jaume I.er Sonet (pigs. 53 i 54; 1/5 de col.).71. Academia Espanyola. Romans del Rey En Jaume (pag. 54; 1 col. i 1/10) = (Esla convocatoria, comentada, d'un premi de 1'Academia).
72 MAGDALENA GARCIA BRAVO: Ahir y vuy (pag, 55; mitja col.) = (poesia).
73. Noves (pigs. 55 i 56 ; 3 cols.).
74. Correspondencia particular de <<Lo Rat-Penat» (pag. 56; 1/3 de col.).

N6mero VIII. - 15 abril 1885

75. JOsEP MARIA PUIG TORRALVA: Historia gramatical... (pigs. 57 i 58; 2 col.) = ( sern-
bla acabar, perque no s'hi anuncia que continuara, corn es costurn de fer-ho).

76. ToMAs VILLARROYA: Canz6 a la mort del pintor valencia D. Antoni Cavana.
(pigs. 58 i 59; 1 col.) = (poesia).

77. FRANCESC TARIN: Apunts hist6richs y critichs... (pigs. 59 a 61 ; 4 cols.) = (con-
tinuarA).

78. JACINT VERDAGUER: La cegueta (pag. 61; 1 col.) = (poesia).
79. Joventud Caioolica de Palma de Mallorca. Certamen Iliterari. Convocatoria per

l'any 1885 (pigs. 61 i 62; 1 col.).
80. CONSTANTf LLOMBART: Lo crit del renaiximent (pag. 62; 1 col. i mitja ) = (pocsia).
81. Lo CORRESPONSAL: Correspondencia Alicantina ( pigs. 62 i 63; 1 col.).
82. ANTONI Rutz CARUANA: Prech a la Mare de Deu (pag. 63; 1/4 de col.) _ (poesia).
83. JosEP MARIA PUIG TORRALVA: En la mort del primer actor, En Antoni Esteve

(pag. 63; 1/3 de col.) = ( poesia).
84. MARCEL'L1 MATA I IRANZO: Cantars (pag. 63; 1/2 col.) = (poesia).
85. FRANCESC ALGARRA: A la memoria del malhaurat actor, En Antoni Esteve (ph-

gina 64; 1/3 de col.) = (poesia).
86. Noves (pag. 64; 1 col. i 1/5).
87. Anuncis y Reclams (pag. 64; 1/4 de col.) = (es una repeticib del ntim. 50, primers

part: anuncia I'Eloquencia catalana).

Un resum estadfstic dels textos permet de classificar-los aixf:

Poesia: 34 textos (ntims. 3, 7, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 28, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 48,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 80, 82, 83, 84 i 85).

Noticies: 8 textos ( nt ms. 12, 19, 30, 40, 49, 63, 73 i 86).
Estudis filolbgics i literaris : 7 textos (ntims. 4, 24, 34, 36, 44, 57, 75).
Anuncis i reclams: 7 textos (n6rns. 13, 20, 31, 41, 50, 64 i 87).
Convocatdries: 6 textos (ntims. 26, 27, 38, 60, 71 i 79).
Corresponds ncies: 5 textos (nums. 29, 62, 65, 74 i 81).
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Estudis histdrics : 4 textos (nums. 21, 32, 42 i 77).
Documents histdrics: 3 textos (nums. 6, 8 i 9).
Documents societaris : 3 textos (nums. 1, 15 i 16).
C'rdniques socials: 3 textos (nums. 14, 51 i 66).
Classics: 2 textos (numeros 5 i 25).
Iniciadors de la Renaixenca: 2 textos (nums. 33 i 76).
Proses varies: 2 textos (nums. 2 i 59).
Critica [iterdria: 1 text (num. 46).

Per a completar 1'analisi dels sumaris, mes avail farem algunes considera-
cions. Ara, tot seguit, drecem quatre indexs alfabetics: de publicacions, de cor-
poracions, de toponims, i onomastic. AJ primer, hi son inclosos tant els perio-
dics i els llibres impresos esmentats com les obres de teatre o les poesies - no
incloses als sumaris - de les quals hom fa esment. A 1'index onomastic, hem
procurat d'aclarir tots els dubtes derivats de 1'esment d'un Sol cognom. I sempre
que la redaccio podia induir a error emprant una ortografia erronia, ho fem
Constar. La xifra que segueix cada mencio correspon a la pagina on es troba.

VI

INDEX DE PUBLICACIONS ESMENTADES

Abdiel, 27.
Los Amichs Tintorers, Barcelona, 15.
L'amor a vora mar, 64.
A la sombra del cipres, 28.
Als musichs valencians, 43.
A primera Sangre, 24.
EI arco de la Almudaina, 27.
L'Atlantida, 23, 47, 56.
L'Aube Proven ale, 22, 23.
El auxiliar del maestro Catalan, 23.
L'Aven^, 24, 55.
La bellesa, 47.
Biografia d'En Pau Piferrer, 23.
Boletin de la Biblioteca-Museo Balaguer,

Vilanova y la Geltru, 15, 55.
Boletin del Circulo de la Juventud Mer-

cantil , Barcelona, 55.
Boletin de la Sociedad Arqueologica Lu-

liana, Palma de Mallorca, 55.
La brama dels llauradors, 3.
Lo breviari d'amor, 45.
Cantics d'amor, morals, espirituals a de

mort, 3, 13.
La Caridad es la Religion, 24.
Caritat, 31, 38, 39, 56.

La Casa de Campo, 56.
El claustro de San Francisco, 27.
Cobles al precios cor de Jesus, 45.
Coleccion de cartas histbrico-criticas en.

que se convence que el Rey D. Jai-
me I de Aragon no fue el verdadero
autor de la Cronica o comentarios
que corren a su nombre, 57.

Constan^a d'Arago, 28.
Lo Constitucional, 63.
Cronica del Rei En Jaume I, 57.
Cuarto Centenar de la Conquista de Va-

lencia, 34.
La Cudolada, 3, 64.
Chochim, 63.
Danys i Perjudicis, 23.
Lo darrer agermanat, 8.
Decadas de la Historia de la Coronada

Ciudad y Reino de Valencia, 34, 60_
Diario de Palma, 28.
Diccionario Valenciano-Castellano, 56
Don Jaime I el Conquistador, 34, 44.
La dons valenciana, 50.
Dos hijas, 63.
Ecce-Homo, 23.
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El Eco de la Instrucci6n, Barcelona, 55.
Economia politica elemental, 33.
Eloqu6ncia Catalana, 15, 40.
En una orxateria valenciana, 56.
Ensaig d'ortografia llemosina, 56.
L'Escanyapobres, 23, 47.
Florecillas, 56.
Fuero Viejo de Castilla, 58.
Funfulla, Roma, 47.
Furs de Valencia, 43, 44.
El Gafaut, 64.
La gatita del cura, 56.
La Germania de Valencia, 10.
La gossa faldera, 23.
Gramatica hist6rica de las lenguas cas-

tellana y catalana, 32.
Gramatica valenciana, 39.
Historia de Galicia, 58.
Historia de la Ciudad y el Reino de

Valencia, 35.
Historia del renacimiento lemosin en Ca-

taluna, Valencia y Mallorca, 15.
Historia de Valencia, 35.
Willis i Cants Mistics, 31.
La Ignorancia, Palma de Mallorca, 24,

32, 55.
La IHustraci6 Catalana, 24, 48.
La Illustraci6 Sabadellense, 24.
L'Indigena, Tolosa, 37.
Intimes, 47.
Ja el tinc, 32, 55.
La Ladarna, 47.
Llibre de les dones, 3.
Llibre de Saviesa, 44.
Llibret de Versos, 25, 31, 40, 42.
Mallorca politica, 27.
La lengua catalana considerada hist6ri-

camente, 29.
El Mercantil Valenciano, 55.
La Moma, 56.

El Museo Balear, 24.
La Musica Catalana, 23.
La nit dels Reis, 24.
Nostre escut, 47.
,Oda a Barcelona, 23.
'Oda a la Patria, 23.

L'Orgue religi6s, 43.
El Palleter, 2.
Paris-Murcia, 8.
Las Partidas, 57.
Pesca del bou, 34.
El pino de los Montcada, 27.
La plega, 14, 22.
Poema del Cid, 36.
Precs al Santfssim Sacrament, 42.
Las Provincias, 15, 49, 55.
La puerta de Santa Margarita, 27.

El Puig de Na Fatima, 27.

Qiientos mallorquins, 55.

Regimen Civitas Regnum Valentiae, 60.
La Renaixenca, 16, 24, 48.
El Retiro, 56.
La Revista de Castell6n, 24.
La Revista Literaria, Barcelona, 24.
La Revista de Sabadell, 55.
Revista del teatre catala, 23.
Rimas varias, 27.
Romancer d'En Jaume el Conqueridor,

54.
Salvese quien pueda, 24
El Semanario Cat6lico, Alacant, 63.
Los siglos ante Jesucristo, 27.
Lo somni de loan Joan, 3.
Sota terra, 47, 23.
Tableau de la litterature au Moyen

Age, 37.
La tea de la discordia, 24.
La Traca, 56.
Lo tresor dels germanells, 24.
Trobes, 6, 25, 45.
La trompeta de la sal, 23.
Un casament per politica, 56, 64.
Una fulla de llorer, 56, 64.
La Unidad Cat6lica, 28.

Valencia-Alcira, 8, 24.
Valencia-Andalucia, 24.

Valencia nevada, 31.

La Veu del Camp, Reus, 55.
La Veu de la Comarca, Valls, 55.
La Veu del Montserrat, Vic, 24, 55.
La vida de Sant Leger, 36.
La vida de Santo Domingo de Silos, 36.
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VII

INDEX DE CORPORACIONS ESMENTADES

Academia Ausiasmarchina, 39, 40.
Academia de Buenas Letras de Sevilla,

64.
Academia Espanyola, 54.
Academia de la Historia, Madrid, 64.
Academia de la Juventud Catalica, Va-

lencia, 56.
Academia de los Nocturnos, 2.
Ajuntament d'Albaida, 56.
Ajuntament de Barcelona, 23.
Ajuntament de Valencia, 8, 10, 24, 50,

54.
Artesans, escola d', 8, 10, 46, 50.
Associaci6 Catalanista d'Excursions

Cientifiques, 23, 31, 47.
Associaci6 d'Excursions Catalana, 31.
Ateneu-Casino Obrer de Valencia, 8,

22.
Ateneu Cientific i Literari de Valencia,

10.
Ateneo Mercantil de Valencia, 56.
El Ateneo Tarraconense de la Clase

Obrera, 55.
Biblioteca Vaticana, 64.
Capitol de la Seu de Valencia, 41.
Casino Instructiu de Valencia, 48.
Centre d'aquareHistes de Barcelona, 47.
Centre Catala, 31, 32.
Centre Excursionista de Valencia, 10.
Cercle Valencia, 46, 50, 53.
•Companyia Naviera Valenciana, 40.

Companyia de Tramvies de Valencia,
40.

Conservatori de Valencia, 8, 41.
Corts de Cadis, 59.
Diputaci6 Provincial de Valencia, 55.
Estudis Generals de Valencia, 13.
Institut de Foment del Treball Nacio-

nal, 47.
Institut de segon ensenyament de Va-

lencia, 10.
Jocs Florals de Barcelona, 16, 23, 28,

30, 31.
Jocs Florals de Valencia, 11, 16, 23, 31,

32, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
Joventut Catalica de Palma de Mallor-

ca, 61, 62.
Joventut Catalica de Valencia, 10.
Museu Martorell, 47.
Orfe6 Valencia, 8, 14.
L'Oronella, 55.
Societat Arqueoldgica LuHiana, 55, 61.
Societat de BibliOfils Valencians, 64.
Societat Econi mica d'Amics del Pais de

Valencia, 46, 50.
Societat Economica d'Amics del Pais

d'Alacant, 63.
Societat Valenciana d'Agricultura, 46,

50, 52.
Teatro Espanol, Alacant, 63.
Uni6n Obrera Balear, 64.
Universitat de Valencia, 13, 24.

VIII

INDEX DE TOP(NIMS ESMENTATS

Adzaneta, 15.
Alacant, 46, 48, 50, 51, 56, 62, 63.
Albaida, 8, 15, 24, 56.
Alcoi, 56.
Alfori, 1', 15.
.Alzira, 8.
Arag6, 44, 45.
Arles, 37.

Barcelona , 15, 23, 34, 36, 37, 44, 47, 48,
55, 56.

Bearn, 36.
Belgica, 15.
Benimaclet, 35.
Benissoda, 15.
Bolonya, 25.
Bocairent, 5, 15.
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Cabanes de 1'Arc, 10.
Campanar, 35.
Carcaixent, 55.
Carcassona, 36.
Caste116, la plana de, 29.
Castello de la Plana, 10, 48, 56.
Cocentaina, 25.
Coimbra, 25.

Covadonga, 30.

Cullera, 48.

Emp6ries, 30.

Frankfurt, 26.

Gandia, 32, 55.

Godella, 16, 40.

Limotges, 36.

Lib, 26.

Liverpool, 8, 11, 15.
Lleida, 25, 31, 42.
Lliria, 29.
Madrid, 16, 26, 27.
Maguncia, 26.
Mallorca, illa de, 44, 45, 47.
Montpeller, 56, 34.
Morella, 10.
Morvedre, 17, 18, 19, 31, 39, 46, 50.
Muret, 37, 44.
Murcia, 8.
Narbona, 36.
Onda, 46, 50.
Ontinyent, 15.
Palma de Mallorca, 8, 27, 56.

Palmes, desert de les, 10.
Palestina, 45.
Palomar, el, 15.
Paris, 8, 16, 25, 37.
Patraix, 35.
Pobla Llarga, la, 55.
Poble Nou de la Mar, 56.
Poblet, monestir de, 57.
Provenca, 36.
Quatretonda, 48.
Reus, 47.
Roma, 12, 25, 26, 40, 42, 47.
Rosse116, 31, 36, 44.
Russafa, 6, 7, 32, 35.
Salamanca, 25.
Sant Miquel de Cuixa, 36.
Sueca, 24, 48, 56, 64.
Tarassona, 26.
Tarragona, 27, 36.
Toledo, 16.
Tolosa, 37.
Toris, 48.
Valencia, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 24, 25, 26,

30, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42,
44, 47, 48, 55.

Vic, 36, 48.
Vilanova i la Geltru, 15.
Vila-real, 50, 51.
Xativa, 48, 56.
Xuquer, Ribera del, 8, 15, 24.

IX

INDEX ONOMASTIC

Abella, Llufs d', 18.

.fibril, Salvador, 31.
Adria, cardenal, 35.

Ager, Ramon Berenguer d', 7.
Agnesio (vegeu Anyes).
Aguilar, Pasqual, 56.
Agui16, Maria, 23.
Aguil6 i Forteza, Tomas, 8, 27, 28.
Aguirre i Matiol, Josep, 10, 14, 50, 80.
Alaria (pintor), 55.
Alcahali; Josep Ruiz de Lihory, barb d',

10, 14, 50, 54.
Alentorn, Eduard B., 16.

Alexandre VI, 2.
Alfons X el Savi, 57.
Algarra, Francesc, 39, 48, 56, 64.
Aloisi, Giovanni Battista (escrit Aloiso),.

42.
Amat i Maestre, Miquel, 63.
Amor6s, Amanci, 50.
Amor6s, Ciril, 50.
Amor6s, Eugeni, 14, 24, 31, 48.
Amor6s i Manglano , Casilda, 50, 55.
Andreu, senyora d' (vegeu La Cerda,.

Isabel).
Angresola, Esteve, 10, 41.
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Anjou, Caries d', 28.
Anyes, Joan Baptista ( escrit Agnesio), 2.

Aparisi i Guijarro, Antoni, 2.

Aramburo (optic), 16.
Aribau, Bonaventura Caries, 16, 23.

Armendaiz, Mme., 16.
Arolas, Joan, 2.
Artorella, 7.
Asnar, Fortuny ( escrit : Aznar), 7.
Aspiroz, Francesc Xavier, 2.
Assagra, Pere Fernandez d' (escrit: Pe-

dro Fernandez de Azagra), 7.
Aules, Eduard, 23.
Aulestia, Antoni, 25, 47.

Badia (actor), 64.
Baixauli, Maria, 51.
Balaguer, Victor, 24, 29, 30.
Baldovi, Josep Bernat , 2, 56, 64.
Banns, 10.
Barber i Bas, Francesc , 8, 46, 48, 56.
Bartrina, Francesc, 16, 31.
Baylon, Anicet, 2.
Bazan, Domenec, 23.
Beltran, Concepcid, 22.
Bellcra, Arnau Guillem de, 18, 19.
Bellmont, 10.
Benavent (music), 44, 48, 50.
Benlliure, Blai, 16.
Benlliure, Josep Antoni, 16.
Benlliure, Maria, 16.
Berenguer, bisbe de Barcelona, 7.
Bernat, sant, 2.
Bertran, sant Lluis, 2.
Beuter, Pere Antoni, 2.
Beziers, Matfre Ermengau de (escrit:

Bezeys), 45.
Binimelis, Miquel, 62.

Blanes, Vidal de, 19.

Blasco, Francesc, 8, 50.

Blasco del Cacho, Maria, 6.

Bodria, Josep, 14, 24, 31, 40, 45, 48.
Boeci, Ancius Manlius Torquatus Seve-

rinus, 6.
Bofarull i de Broca, Antoni, 29.
Boil, Pere, 2.
Boix, Vicent, 2, 9, 35, 46, 50.
Bondia (orador sagrat), 64.
Bonilla, Josep Maria, 2.
Bono, beat Gaspar, 2.

Borja , Sant Francesc de, 2.
Borso ( Emili Borso di Carminati?), 10.
Brel, Josep, 55.
Burriel, Eugeni? Facund?, 10.
Bus6, Irene, 40.
Bus6 i Tapia, Benet , 1, 10, 24 , 31, 32,

41, 42, 43, 53.

Caballero Infante, 55.
Cabanilles, Jeroni, 35.
Calatayud, 63.
Calixt III, 2.
Campo, marques Josep de, 49.
Campoamor, Ramon de, 24.
Candela, Jaume, 5.
Candela (pintor), 40.
Canelles, Vidal de, 13, 44.
Capilla, Vicent, 2.
Capuz (escultor), 2.
Capuz, Josep?, 48.
Cartes, arxiduc, 59.
Caries I d'Espanya, 35.
Caste116, Berenguer, 35.
Castello, Pere, 6.
Castro, Guillem de, 13.
Cavana, Antoni, 58.
Cavanilles, Antoni Josep, 2, 13.

Cebrian Mezquita, Lluis, 20, 43, 50, 53,
54.

Centelles, familia , 18, 19.
Centelles, Bernat de , 18, 19.
Centelles, Guillem de, 19.
Cerda, Lluis de la, 19.
Cerda d'Andreu , Isabel la, 9.
Cervantes, Miguel de, 13.
Cervel16, Guillem de, 7.
Cerve116, Joan, 2.
Cerda, Jaume, 62.
Cesar, Juli, 30.
Cid, el, 26, 36.
Cirujeda, canonge, 41.
Ciscar, Gabriel, 2, 13.
Coca, Emili, 23.
Colell, Jaume, 48.
Collado (metge), 2, 13.
Colmeiro, Manuel, 33.
Colomes , Joan Baptista, 2.
Comes, Jerr pima, 5, 6.
Comes, Joan Baptista , 2, 32, 40, 41, 42,

43, 44.
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Comes, Pere Pau, 42.
Compte, Pere, 2, 13.
Connolly, 8, 11, 15.
Constanca de Sicilia, 28.
Corella, R. de (pseudonim), 23, 48.
Cornell, Pere (escrit: Cornelio), 7.
Coroleu, Josep, 23.
Coronado, Manuel, 8.
Cotanda, Josep?, 2.
Cuevas, 10, 15.

Chabret, Antoni, 17, 18, 19, 50.

D'Alary, 3.
Dameto i Cotoner, Nicolau, 62.
Danvila i Collado, Manuel, 11.
Desclot, Bernat, 37.
Destorrents, Celesti, 57.
Diago, Francesc, 2.
Dolca de Provenga, 36.
Domenech, Frederic, 24.
Domingo i Marques, Francesc, 8.
Dominguez (music), 14, 24.
Dominguez , misser Joan, 18.

Echegaray, Jose, 64.
Entenga, familia, 24.
Entenga, Berenguer d', 7.
Entenga, Guillem d', 7.
Erill, Guillem d', 7.
Escalante, Eduard, 24.
Escobar, Diego de, 19.
Escolano, Gaspar Joan, 2, 34, 35, 60.
Escrig i Martinez, Josep, 56.
Escrivii, 24.
Eslava, Hilarion, 42.
Espi, Josep, 24, 31, 32, 44, 48.
Espinosa, Jeroni Jacint, 2.
Espronceda, Jose de, 37.
Esteban Ruiz, P. Miquel, 31, 39.
Esteve, Antoni, 56, 63, 64.
Esteve, Lluis, 50, 52.
Esteve, Rafael, 2, 13.
Eutropi, sant, 2.

Factor, beat Nicolau, 2.
Farnes, 47.
Farre i Carrio, Ignasi, 20, 32, 45, 46, 48.
Fayos Antoni, Francesc, 15, 32, 38, 39,

50, 55, 64.

Febrer, Jacme, 2, 3, 4, 24, 25, 45.
Felip II, 56.
Felip V, 2, 47, 59.
Fenollar, Bernat , 3, 4, 21, 24.
Fernandez de Azagra, Pedro (vegeu As-

sagra).
Fernandez de Heredia, Joan, 19.
Ferran d'Arago, 3, 19.
Ferran, infant d'Arago, 7.
Ferre, Miquel, 6.
Ferrer, sant Vicent, 2, 13, 18, 42, 50,

56, 64.
Ferrer i Bigne, Rafael, 24.
Ferrer d'Orga, Josep, 34.
Ferriz, cardenal Pere, 25, 26.
Franquesa i Gomis, Josep, 16, 31.
Frates, Antoni, 62.
Frederic III d'Alemanya, 26.
Forteza, Tomas, 40.
Forteza i Valenti, Jeroni, 27, 28.
Fos, Joaquim Manuel, 13.
Fronsac, duc de, 3.
Fuente el Sol, marques de, 40.
Fuster (escultor), 40.
Fuster, Joan Pastor, 2.
Fuster, tinent d'Alcalde, 10.
Fuxa i Leal, Manuel (escrit tambe Flu-

xii), 16, 23.

Galiana, Vicent, 32.
Gallel i Beltran, Josep (escrit tambe:

Gallet), 10, 11, 47.
Garcia Bravo, Magdalena, 9, 14, 24, 55.
Garcia de Herrera, Pedro, 19.
Garcia Larrosa (pintor), 40.
Garcia Romeu (escrit: Garcia Rome-

ro), 7.
Garelly, Nicolau, 2.
Gasco, Vicent, 2.
Gasco, Lluis?, 48, 56.
Gasch, 48.
Gassull, Jaume ( escrit: Gacull), 3, 4, 21.
Gastaldo, 15.
Gayarre, Julian, 16.
Genis, Salvador, 23.
Genoves (pintor), 55.
Germana, virreina, 35.
Gilabert, Antoni, 2.
Gil Polo, Gaspar, 2, 11.
Gimeno Valdivieso, 24.
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Giner, Estanislau, 46.
Giner, Salvador, 41, 43.
Gines Perez, Joan, 42.
Goltis, Paulo de, 26.
Gomez Salvador, Constants, 40, 50, 64.

Gomez de Sandoval, Diego, 9.
Gomis, Josep Melcior, 2, 32.
Gonzalo Moron, Fermi, 2.
Gottschalk, Louis-Moreau (escrit: Gos-

chalk), 48.
Granell, Joan Baptista, 24, 56, 64.
Grima, Vicent, 55.
Gudar, Assalit de, 6.
Guillem, notari real, 7.
Guillot, 40.
Guiot, Dionis, 45.
Gums , 23.
Guzman, Joan Baptista, 32, 41, 42, 43,

44.

Hernandez, 50.
Herreros, Francesc Manuel de los, 62.
Homer, 3.
Huguet, Nicolau, 40.

Imola, fra Lluis, 26.
Indibil (escrit: Indivil), 29.
Iranzo i Simon, Victor, 10, 14, 31, 32,

45, 50, 51, 52, 53.
Ixart i Moragas, Josep, 16, 31.

Janini, 30, 40, 48, 55.
Jaume I, 2, 7, 10, 13, 19, 23, 24, 29,

34, 37, 44, 45, 50, 53, 54, 57.
Joan I, 17, 34, 35, 59.
Joan, Berenguer, 18.
loan, Jordi, 2.
Joanes, Dorotea, 5, 6.
Joanes, Joan de, 2, 5, 13, 42, 50.
Joanes, Margarida, 5, 6.
Joanes, Vicent, 5, 6.
Jofre, fra Joan, 18.
Jordan, Francesc, 2.
Juste, Xavier, 16.

Klopstock, Friedrich Gottlieb, 28.

Labaila, Jacint, 9, 14, 30, 31, 39.
Lacombe, Emilia, 8.
Larmig, 24.

Lassala, Manuel, 2.
Lechon, 10.
Lersundi, Francesc, 2.
Licana, Roderic (escrit: Rodrigo Lisa-

na), 7.
Liern, Rafael Maria, 32.

Lieutaud, Victor, 22.
Lopez (actor), 24.
Lopez, Joaquim Maria, 2.
Lopez, Vicent, 2.
Lopez Beltran, Vicent, 24, 64.
Lozano, Elvira, 55.
Luitprand (escrit: Luit-Praud), 3.

Luna, Artal de, 7.
Lunyer, Louis, 47.
Lupia i Bages, bisbe Hug de, 19.

Lianas, Albert ( escrit : Lianas), 23.

Llenar, Francesc, 23.
Lleonart ( pintor), 48.
Llinas, Carles, 48.
Llistar, Arcadi, 50.

Llombart, Constanti, 7, 10, 24 , 31, 37,.

38, 40 , 43, 44, 46, 48 , 56, 62, 64.

Liop (o Lupus), 7.
Llorenc, sant, 2.
Llorens (actor), 56.
Llorens, Cristofol, 5, 6.
Llorens, Joan, 2, 13, 35.
Llorens, Manuel, 24.
Llorens, Onofre, 5, 6.
Llorente, Teodor , 9, 10, 15 , 40, 50, 55.
Lluis XIV, 3.
Lluis de Franca, sant, 33.
Llull, Ramon, 61.
Llaria, Roger de, 37.

Maiques, mossen Miquel, 6.
Mandoni, 29.
March, Ausias, 2, 3, 11, 13, 15, 24, 32,

39, 42, 50, 55, 63.

Marcel I, papa, 42.
March, Miquel?, Esteve?, 2.
Marin (music), 8.
Marti 1'Humi, 18.
Marti, Joan de la Creu, 24, 43, 44, 48,
Marti, Manuel, 2.
Martin i Soler, Vicent, 2, 13.
Martinez (orador sagrat), 64.
Martinez, Crisostom, 2.
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Martinez Aloy, Josep, 48. Oller, Narcis, 23, 47.
Mas, Francesc, 16. Ortega, Ramon, 56.
Maspons i Labr6s, Maria , 16, 31. Ortells ( actor), 64.
Mata (orador sagrat), 64. Orti i Mayor, Josep , 34, 60.
Mata Iranzo , MarceFil, 53. Orts, vidua d', 55.
Matheu , Francesc, 29. Otger Catal6 (escrit : Otger de Catulon),
Matheu i Sang , Llorenc, 60, 64. 29.
Ma ans i Ciscar G i 2y , regor , .
Maza, Blasco, 7. Palanca i Roca, Francesc, 50.
Mendelssohn, Felix, 41, 48. Palestrina , Giovanni-Pierluigi, 42.
Mengual, 6. Pallares, 24.
Mestres, Apefles, 7. Pallars , Roger de (escrit : Pallares), 7.
Metesio, cardenal, 25. Parcerisa , Francesc-Xavier, 23.
Mey, vidua de Joan, 57. Parra, Josep-Felip, 2.
Meyerbeer, Giacomo, 8. Parres i Hernandez , Joan-Llufs, 32, 55.
Mila i Fontanals , Manuel, 30. Pasqual i Genis, Cristofor, 2.
Minguet , Berenguer, 18. Pastor, Francesc, 10.
Minguez, Joan Baptista, 2. Pau II, 26.
Miquel, Vicent E.?, 63. Pau, Francesc-Manuel, 16, 31.
Miquel Angel, 42. Pavlovski, Isaac, 47, 55.
Modef (o Mudafe; escrit : Mudef), 7. Peidr6, 24.
Molls (pintor), 55. Pellicer, Vicent, 55.
Moncrif, 3. Pellico, Silvio, 27.
Monleon , Rafael ? Sebastia?, 2. Penella, Manuel, 8, 31.
Montalban, 16. Penya, Pere d'Alcantara. 55.
Montcada, Francesc de, 2. Perales, Joan Baptista, 35.
Montcada , Guillem de ( escrit: Monte- Pere I de Castella, 17.

catano), 7. Pere I de Catalunya-Arago, 37, 44.
Montcada, Miquel de, 2. Pere III de Catalunva-Arago, 2, 17, 19.
Montenegro, Antonia de, 26. Pere Pasqual, sant, 2.
Montserrat , Vicent-Salvador?, 2. Pepratx, Justi, 30.
Morat6, fra Joan, 5. Perellos, Francesc de, 18.
Morales, Francesc, 42. Perellos, Ramon de, 19.
Morales San Martin, Bernat, 48. Perez Aznar, Joan, 63.
Morel-Fatio, Alfred, 64. Perez i Bayer, Francesc, 2.
Muntaner, Ramon, 37. Perez de Calatayud, Ximen, 18.
Munoz, Joan Baptista, 2. Perez Gascon, 2.

Narrison, 16.

Navarro Reverter , Joan, 10.

Nebot. Josep, 50.

Nebridi, sant, 2.

Nicolas, 40, 55.

Nolla, 40.

Noulet, 36.

Nunez Sancho, 7.

Perez i Rodriguez, Pasqua], 2, 32.
Perera, Pere-Pau?, 2.
Peris, Vicent, 2, 35.
Peris i Mencheta, Francesc, 40.
Peris i Valero, Josep, 2.
Piferrer, Pau, 23.
Pineda, Andreu-Marti, 3, 24.
Piquer , Joan-Crisostom, 2.
Pius II, 26.
Pizcueta , Feliu , 3, 8, 9, 11, 12 , 13, 14,

Odena, Ramon Guillem d', 7. 15, 24, 31, 32, 40, 41, 44, 48, 50, 54.
Oleguer , sant, 36. Plasencia, Joan-Baptista, 2, 14, 32, 48.
Oliba, abat, 36. Plaza, Joan, 2.
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Pons i Gallarza, Josep-Lluis, 62.
Porpora, Nicola, 42.
Portugal, Santa Isabel de, 2.
Poza, 29.
Prats (actriu), 64.
Provenca, Adelaida de, 36.
Prim i Prats, loan, 23.
Prbixita, Olf de, 2.
Pueyo, Vicent, 9, 24.
Puig, Joaquim, 55.
Puig i Torralva, Josep-Maria, 14, 19, 20,

29, 30, 36, 37, 44, 45, 48, 56, 57,
58, 63.

Quadrado, Josep-Maria , 27, 28.
Queralt, Pere de, 7.
Querol, Vicent? Wenceslau , 16, 31.

Ramon (actor), 24, 64.
Ramon Berenguer III, 36.
Rausell, Manuela-Agnes, 14, 15, 43, 48.
Reguer, marques del, 62.
Reig, 55.
Reig i Garcia, Ferran, 9, 10.

Requesens, Llufs, 23.
Rey, Consol del, 8.
Ribalta, Francesc, 2, 41, 43.
Ribera, Joan de, 42.
Ribera, Josep, 2, 41.
Ribelles, Bartomeu, 2.
Richart, Ferran, 8, 40.
Richelieu, 3.
Riera i Bertran, Joaquim, 23.

Ripolles Ramos, Ramir, 28, 29, 31, 51.
Riquer, 23.
Rivera, 10.
Rodriguez, E., 24.
Rodriguez, Josep, 2.
Rodriguez de Cepeda, Antoni, 50.
Roig (actor), 64.
Roig, Jaume, 3, 24, 64.
Roig i Civera, Antoni, 24, 62.
Rois de Corella, Joan, 2.
Rojas Clemente, Sim6n de, 2.
Rossello, Jeroni, 62.
Rossini, Gioacchino-Antonio, 8, 44.
Ruiz, D., 24, 64.
Ruiz, E., 24.
Ruiz, R., 64.
Ruiz i Caruana, Antoni, 48, 63.

Ruiz de Lihory, Josep (vid: barb d'Al-
cahali).

Sadurni, Josep, 51.
Sales, Miquel, 10.
Salvi i Perez, Vicent, 2.
Salvador, Jaume, 16.
Sanmartin i Aguirre, Josep-Francesc, 15,

50, 51, 52.
Sant Jordi, Jordi de, 45.
Sant Ramon, Ferran de, 18.
Sant Vicent, Guillem de, 7.
Sarda, Joan, 23.
Selma, Ferran, 2.
Senis, Eduard, 8.
Serrano (pintor), 40.
Serrano, Josep, 24.
Silos, cant Domenec de, 36.
Silvela, Manuel, 16.
Silvestre (music), 64.
Sirera, mossen loan, 5, 6.
Sisteron, Albert de, 37.
Siurana, Jaume, 2, 3, 24.
Sixt IV, 26.
Soler, pare, 18.
Soler, Frederic (Pitarra), 23, 47.
Soriano i Donday, Antoni, 24, 56, 64.
Sorolla, Guillem, 2, 35.
Soumet, Alexandre, 28.
Suppe, Franz von, 8.

Tarin, Francesc, 33, 34, 35, 59, 60, 61.
Teixidor, fra Josep, 2.
Tell, Guillem, 47.
Timoneda, loan de, 13.
Timor, Josep, 8.
Torre, Josep Maria de la, 6.
Torres Amat, Feliu, 36.
Tosca, Tomas-Vicent, 2, 13.
Tourtolon, Charles-Jean-Marie barn de,

34, 44, 57.
Tramoyeres i Blasco, Llufs, 24, 32.
Trobat, 10.

Ubach i Vinyeta, Francesc, 47.
Urgell, comte d', 19, 36.

Valenti, Lluis-Joan, 3.
Valls i Vicens, Josep-Maria, 47.
Valles i Ribot, Josep, 16, 31.
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Vallmitjana, Agapit, 16, 23.
Vallmitjana, Venanci, 16.
Van Gruisen, Albert H., 8, 11, 15.
Vaquero, doctor, 16.
Vega, Garcilaso de la, 13.
Vega, Lope de, 13.
Verdaguer, Jacint, 23, 31, 36, 38, 39,

47, 56, 61.
Vergara, Francesc i Ignasi, 2.
Viana, Caries de, 3.
Vicetto, Benito, 58.
Viciana, Marti de, 2, 13.
Vidal, Ignasi, 50.
Vidal, Magi, 62.
Vilaragut, familia, 19.
Vilaragut, Berenguer de, 18.
Vilaragut, Francesc de, 18.
Vilaragut, Ramon de, 18.
Vilarroya, Josep, 57.

Vilarroya, Tomas, 2, 26, 27, 58, 59.
Villamain, 37.
Villena, Sor Isabel de, 2.
Villoris, marques de, 56.
Vinatea, Guillem o Francesc?, 2.
Vives (actor), 24, 64.
Vives, Joan-Lluis, 2, 3, 13, 50.
Vives, Josep, 41.
Vives i Ciscar, Josep, 48, 50, 54, 64.
Voltaire, 3.

Wyse Bonaparte , princep Guillem, 12.

Ximeno, Vicent, 2.

Zayen (o Zeyan o Zaen; escrit : Sayent),
7.

Zola, Emile, 47.
Zorrilla, Jose, 46.
Zurita y Castro , Jeronimo de, 45.

X

EL CONTINGUT DE <<Lo RAT-PENAT»

El lector ja te, a hores d'ara, una visi6 de conjunt del periodic literari
quinzenal <<Lo Rat-Penat>>. Tanmateix, abans de rematar el nostre assaig, con-
vindra que afegim algunes remarques, per tai de glossar els principals aspectes
del contingut. Previament advertire que, cada vegada que fare referencia a
un text concret, posare entre parentesis el numero d'ordre que li correspon
segons la taula de sumaris que he donat anteriorment,76 per a estalviar repeti-
cions inutils; ara be, perque eixos esments no puguin confondre's amb les re-
missions a les notes de peu de pagina, davant de cada ordinal faig figurar la
Iletra s.

La revista <<Lo Rat-Penat>> procura subjetar-se a les habituds ortografiques
que eren comunes als escriptors i a les publications catalanes de 1'epoca, be que
deixa en llibertat els autors, i per aixo no ofereix una homogeneitat ortogra-
fica, ni tampoc no fa cap allusi6 a l'adopci6 d'un sistema. En aco, gairebe po-
drIem considerar-la una excepci6 dintre del panorama de la premsa valenciana.
Vull dir que aixf com Josep Bernat i Baldovi, el 1844, es creia obligat a ad-
vertir els lectors de <<La Donsayna» que «nosatros escribim en valensia tal
corn se parla en lo dia >>, 77 i justificava Ns d'una ortografia castellanitzada, pos-
teriorment - adhuc al temps de la normalitzaci6 fabrista - hi ha hagut di-
verses publicacions valencianes que s'han cregut en el deure de prevenir del

76. Vegeu supra , pags. 29-32.
77. <<La Donsayna» , num. 2 ( 8 desembre 1844).
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contrari Bur public, com, per exemple, va fer <<Nostra Novella» 1'any 1930

quan indicava: <procurarem, al mateix temps, respectar lo fundamental de 1'or-
tografia valenciana i donar facilitate als lectors > i per a simplificar la lectura
incloia unes <normes elementals d'ortografia >>. 78 Doncs be: hom no parla

d'aquest terra a <<Lo Rat-Penat>>, molt probablement perque la revista anava

destinada a uns clients que ja s'havien acostumat a llegir sense necessitat de

crosses.
De tota manera, no podem creure que Llombart i la resta dels redactors

es posessin d'esquena a la problematica de l'ordenacio i la regulacio que la

llengua tenia plantejada. Un <<soci corresponsal>> de 1'entitat, el senyor Ignasi
Farre i Carrio, professor de gramatica i filologia catalana del Centre Catala de

Barcelona, escrivia: <<la nostra llengua es troba en un estat particularissim
per no haver-hi encara una autoritat determinada que faca lleis en lo que

pertany a la mateixa>> i fixava la tasca mes urgent : odepurem-la, estudiem-la
en la seva formacio , en les seves Ileis propies , en la seva naturalesa i llavors
podrem determinar matematicament , si aixi es pot dir, quines son les ratlles
de la nostra fesomia i quines les notes caracteristiques de la mateixa >> ( s: 24).
Llastima que, per rematar el seu article , aporti un exemple amb la paraula
estruhit (instru lt), aplicant erroniament les lleis de transformacio del llati en
catala. No hi fa res. Aquells escriptors no tenien cap formacio cientifica solida,
ja ho sabem , sing nomes una considerable dosi de bona voluntat i patriotisme,
i s'adonaven prou dels esforcos que els calia fer per aixecar la llengua de la
seva prostracio. Tambe ho percebia Llombart, que arreplega les idees de Farre
i malda per constituir una Academia Ausias-marchina ( dins Lo Rat-Penat, ben
entes ), la qual es concebuda << per donar a coneixer els seus autoritzats acords,
respecte a l'escriptura i pronunciacio de la nostra llengua >> ( s: 49).

ps tambe justament per a estimular el patriotisme i contribuir a l'estima-
cio de la llengua i a la seva dignificacio davant els atacs que de totes bandes
sorgien contra ella, que Josep-Maria Puig i Torralva dreca un resum histarico-
gramatical amb el qual concorregue als Jocs Florals del 1883 i hi rebe un
premi. Aquest resum fou publicat damunt la revista , probablement com a
aportacio valenciana a la crida de Farre i Carrio (s: 36, 44, 57 i 75). Es un
treball de divulgacio erudita, on son condensades les noticies conegudes ales-
hores, i interpretades segons 1'estat en que es trobava el coneixement cientific.
No es del cas analitzar ara aquest <<resum>>, pero no podern deixar d'asse-
nyalar, corn a curiositat , l'opinio de Puig, contraria al nom de castelld per a
1'idioma oficial de 1'Estat espanyol , fonamentada exclusivament en el criteri
de Benito Vicetto, i sense proposar-hi cap alternativa.79

78. <<Nostra Novella, num. 1 (17 maig 1930): << Nostre propi sit i unes advertencies».
79. <Mai havem estat conformes en denominar el llenguatge oficial d'Espanya <cas-

tella»; per aixd copiem les paraules segiients que venen a comprobar la nostra opinio: "El
idioma que malamente se denomina castellano es el 'gallego asturiense ' (Astorga-Leon) enri-
<uecido con nuevas votes desde la reconquista aca y mas pulido como lenguaje literario,
de la misma manera que el portugues tiene por base al pulirse y hacerse literario el gallego
'braconense '... Veja's lei Historia de Galicia de BENITO VicETTO.» (< Lo Rat-Penat >>, 58, nota.)
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Parallelament, el quinzenari publicava altres treballs de difusi6 de la
historia literaria, que havien de complementar la valoraci6 culturalista que es
proposava <Lo Rat-Penat». En aquest sentit, Particle de Zacares (s: 4), el de
Forteza (s: 34) o la reproduccio de l'obra de Gassull (s: 5 i 25), tracten
de familiaritzar els clients de la publicaci6 amb els classics i el passat de la
nostra literatura. Per tal de completar el panorama fins un ahir tot recent,
hom estampa versos de Verdaguer (s: 43 i 78), no inedits, sin6 del llibre
<<Caritato, just acabat d'aparejxer i al qual es consagrada 1'6nica critica lite-
riiria que trobem en el sumari (s: 46); i dues poesies de Tomas Vilarroya
(s: 33 i 76). Cal indicar que si en el cas de Verdaguer la redaccio to cura
d'informar que la poesia ha estat <<presa, amb ]licencia de son illustre autor>>
de l'esmentat volum, quan reprodueix els versos de Vilarroya no dona cap
informacio ni de la seva personalitat ni de l'indret d'on son arreplegats. No
estem en condicions de dir ara si aquests versos eren o no inedits; tampoc,
si havien estat ja publicats al <<Liceo Valenciano>> -on hem llegit una ocanzo»,
diferent de la nostra s: 33, endrecada a la mateixa senyora Antonia de Mon-
tenegro80 -; avancem, pero, la hipotesi que la publicacio pogue ben be esser
feta d'acord amb la vidua de Vilarroya, que tot just moria del colera el 30
de juny de 1885.81

<Abundants i indestructibles monuments resplandeixen en el llibre d'or de

la nostra historia - escrivia Llombart a Particle de presentacio de la revista

(s: 2) - que com vivents testimonis abonen nostra justificada pretensio [de

renaixenca], puix que sempre en tot temps, lo mateix en ciencies, en Metres i

en arts, en els diversos rams del saber hums, que en santitat i virtuts, per el

poder del seu ingeni com per la forca de les seves armes, ha tingut tants i tants

illustres varons nostra privilegiada terra.>>

Consegtientment amb aquesta declaraci6, Llombart volia obrir aqueix

llibre d'or als lectors de <<Lo Rat-Penat>>. Era natural que cregues que no

n'hi havia prou de posar-los a I'abast la literatura. Calia fcr-los sentir les

grandeses passades i per aixo els estudis i documents histories assoleixen

el mateix percentatge que els filologics i literaris, i van des dels textos refe-

rents a la Conquesta fins als relatius a illustres pintors valencians. (s: 6. 8, 9.

21, 32, 42 i 77). No ens aturarem a fer la critica dels estudis, alguns incom-

plete, que hi figuren; el lector ja comprendra que les investigacions actuals

han superat llur relativa vigencia. Si, perb, que desitgem remarcar que

un text com el de Tarfn (s: 42 i 77) fou traduit expressament, cosa que pale-

sava la decisio d'incorporar al periodic els erudits no avesats al conreu de la

]lengua.

Aquesta traducci6, - com la que hom fa del text llati de ]a Capitulacio

de Valencia (s: 9) -, no es massa polida. Totes dues segueixen servilment

l'original, defecte que es imputable potser a la torpesa lingufstica dels redac-

80. <<Liceo Valenciano>>, 11, num. 4 (abril 1842), pags. 185-186.

81. <<La Moma», num. 14 (4 juliol 1885).
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tors o qui sap si a la precipitacio amb que treballaven. Tampoc no es massa

acurada la transcripcio del text de Gassull (s: 5 i 25) o del testament de Joanes

(s: 6), fetes segons els criteris habituals a l'epoca. D'altra banda, si a la tra-

duccio de Tarin abunden els castellanismes, tambe els trobem en els textos

originals, fins i tot en les poesies. Tanmateix, els castellanismes apareixen en

grau prou menor que en altres publicacions valencianes contemporaries, com

ara serien els «periodics del carrer>>. Tampoc no podien mancar els valencia-

nismes, be que aquests, es clar, son mes disculpables.

De iota manera, es evident un esforc per a normalitzar el llenguatge,

depurant-lo de vulgarismes, esforg parallel al que horn fa per a la seleccio de

textos. En aquest sentit, la revista posa en guardia els seus lectors de les

errades que puguin trobar-hi, les quals son atribuides a «la poca o ninguna

practica que els caixistes tenen en compondre els escrits en nostra llengua»

(s: 40). Podem observar ]a voluntat de depuracio en el discret retret que

hom fa a <<La Traca> , setmanari <<redactat en valencia del que es parla» (s: 73),

paraules que recorden les de Baldovf suara esmentades. L'actitud del quinze-

nari, pero, es mesurada, sense arribar als radicalismes de Llorente: la ten-

dencia es d'omplir i no d'eixamplar el trenc entre llenguatge culte i llen-

guatge vulgar. Mesura que no resta exempta de fermesa, corn en el blasme amb

que son condemnades certes temptatives d'uns no anomenats aprenents d'escrip-

tor d'Alacant dels quals hom diu que vno han aconseguit altra cosa que de-

mostrar ]a seva ineptitud>>, be que l'anonim corresponsal que emet el judici

tambe ens assabenta que «la literatura llemosina es molt poc coneguda en

aquesta localitat, i estic en la creencia de que els homes que aci figuren en

primer rengle i que de savis presurneixen es veurien en gran dificultat si ha-

guessin de llegir en public alguna composicio escrita en la dolcissima llengua

d'Ausias March>> (s: 81). Una altra dada reportable en aquest context es

1'anunci que hom fa de la tercera edicio del Diccionario Valenciano-Castellano

d'Escrig-Llombart i de 1'Ensaig de ortografia llemosina d'aquest, cobra que,

vui per vui, podra omplir bastant satisfactoriament el buit que d'ella en nostra

literatura es nota>> (s: 73).

Naturalment, una llcngua cs un vehicle de cultura, i aixi ho compren

la redaccio, que no vol servir-se'n per a difondre un producte fossilitzat o

arcaic, ni aspira a girar l'esguard enyoradis cap al passat. Tambe esta interes-

sada pel present i desitja provar que la llengua ressuscitada es apta per a un

conreu actual i pot transmetre una cultura viva. Per aixo son abundoses les

co}laboracions estrictament contemporanies, molt mes abundoses que els textos

classics o els estudis histories, i hom encoratja les noves aportacions possibles

alla on creu descobrir-les, com quan, a un subscriptor alacantf que els ha fet

arribar uns assaigs poetics en castella, el comminen: <<escriga en llemosf

i envie-nos quelcom» (s: 73). Ara be, les produccions dels escriptors coetanis

- el quaranta-u per cent dell sumaris es poesia - son versos premiats als

Jocs Florals o escrits en l'avinentesa d'algun acte societari, com els consagrats

a la inauguracio del nou estatge social (s: 17, 18, 23) o els llegits en la

vetllada apologetica del music Comes (s: 52, 53, 54, 55, 56). Tanmateix, hi ha

229



46 RICARD BLASCO

alguns autors que procuren de donar altres mostres d'inspiracio menys cir-
cumstancials (s: 10, 11, 22, 35, 45, 48, 80), sense, pero, sostreure's a directrius
estetiques del tot semblants a les altres, i encara cal no deixar sense assenyalar
que tambe hi ha composicions de tipus localista o casola, que responen a una
tendencia molt estimulada pels cartells dels Jocs Florals: «cantars popularso
o versos costumistes, per exemple (s: 39, 58, 59, 61, 84). Es notbria i molt
remarcable l'absencia de tota mena d'escrits de creacio en prosa: no hi trobem
ni narracions, ni contes, ni apunts literaris o lirics. En el nostre resum esta-
distic (pags. 32 i 33 d'aquest treball) hem classificat dues eproses varies», una
de les quals (s: 59) es una expansio intimista del tipus mes vulgar, sense
tractament literari i mancat de tota volada i 1'altra es una declaracio de prin-
cipis i intencions (s: 2). Es destacable la voluntat d'integrar a la revista -o el
que es igual: a la cultura valenciana - escriptors de les altres cultures cata-
lanes. Son majoria els catalans del Principat (s: 10, 24, 43, 46, 59, 78), amb
els quals hem vol estrenyer mes el contacte recorrent a les ocorrespondencies»
de R. de Corolla, un presumible pseudonim que no hem sabut identificar
(s: 29, 62). Tot i que les noticies quo pot fornir-nos <<Lo Rat-Penat>> no son
prou suficients, sembla bastant clar que existia una relacio directa entre el
grup de Llombart i un sector del Cercle Catala, comunicacio que fins ara no
havia estat remarcada pels estudiosos do la Renaixenga valenciana i quo si la
poguessim documentar amb mes extensio potser faria evident que la part mcs
activa del valencianisme ja rebia aleshores la influencia del naixent naciona-
lisme catala i del positivisme d'Almirall. jNo aplica Llombart el conegut prin-
cipi almirallia <<Si restaurem una llengua, una historia, un caracter, farem
alguna cosa mes que versos innocents i funcions inofensives»?82 Per ara, allo
que podem llegir en el «periodic Iliterari quincenal» nomes ens permet d'aven-
turar una hipotesi.

A les pagines do <<Lo Rat-Penat>> trobem, aixi mateix, uns intents per a
incorporar els catalans de Mallorca (s: 34, 40) i d'altres per a encaminar els
escriptors valencians mes enlla de llurs frontcres i connectar-los amb la ger-
mana Provenga (s: 27) o les veines Barcelona (s: 38) o Palma de Mallorca
(s: 79). De la mateixa manera, hi ha una temptativa per a excitar 1'atenci6 dels
alacantins (s: 81), mentre hem procura comptar amb coliaboradors d'altres
contrades del Pais Valencia (s: 21, 47) o son encoratjades les activitats cultu-
rals dels pobles (s: 12, 19, 30, 40, 49, 63, 73, 86) o hi es ressenyat l'exit dell
artistes valencians a Madrid (s: 19). Tambe, a les diverses «correspondencics
particulars>> podem capir com la revista practica la captacio i el proselitisme
(s: 65, 74). Finalmcnt, cercant d'excedir els estrictes limits domestics que la
tematica floralesca imposava als escriptors, aixi com d'ultrapassar el reduit
cercle casola en que es trobaven tancats els ratpenatistes, l'organ oficial acull
treballs com el de Chabret (s: 21) o el de Vives i Ciscar (s: 32), que son ben
lluny de la monotonia habitual dels tomes localistes valencians.

82. Reportat per A. RovIRA i VIRGILI, Els corrents ideologics de la Renaixenca cala-
lana (Barcelona 1966), 49.
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Entre els esforgos per a accentuar l'atenci6 vers els paIsos catalans com

a part integrant d'una cultura comuna, no podem oblidar la prestada a la

mort de Tomas Aguil6 (s: 12) o 1'exaltaci6 del principal poeta de la nostra

llengua, aleshores: Jacint Verdaguer (s: 29, 40, 46, 62, 73). El proposit d'inter-

comunicaci6 cultural no es facil d'assolir, pero; aixi, podem llegir les queixes

de la redaccio en no haver rebut determinada premsa de llengua catalana (s: 30,

40) o en coneixer certes actituds antagoniques d'alguns escriptors barcelonins

(s: 65, 73), el comportament dels quals es denunciat sense embuts: a...anira

sabent els graus de companyerisme i germanor de molts escriptors i poetes

d'aquesta terra> avisa R. de Corella, no sense un xic d'elegancia. (s: 62).

El caracter d'organ oficial de la societat obliga el periodic <<Lo Rat-Penat>>

a practicar una imparcialitat i una moderacio que, evidentment, no son massa

del gust dels redactors. No podien, pero, fer altrament. Jacint Labaila, en la

seva etapa de president, havia declarat: <<esta Societat es literaria i no po-

litica» i encara que feia la seva declaracio per a protegir-la dels qui li atribuien

una tendencia separatista, es de veres que definia el caracter real de la nova

entitat, que no hauria pogut funcionar sense un minim d'apoliticisme. <<Esta

Societat no to opinio politica>> - repetia Labaila83 -; <<en Lo Rat-Penat

s'hi agrupen totes les classes, totes les idees politiques... >>.14 Calia, doncs,

respectar-les totes, i 1'6rgan societari havia d'esser imparcial; el mateix Labaila

havia remarcat <<la igualdat democratica que dons peu a 1'establiment de Lo

Rat-Penat».85

Tanmateix, Feliu Pizcueta havia trencat la norma i havia pres una Clara

posicio politica quatre anys mes tard, quan, volent defensar la corporacio dels

atacs d'obscurantisme i reaccionarisme, havia Iloat Joan Llorenc i els agerma-

nats i els parangonava amb els liberals del Wit-cents, corn ja hem dit abans;

d'aquesta defensa s'havia d'emparar Llombart, corn hem dit tambe (s: 16).

Era, pero, per part de la revista, una press de posicio diriem cautelosa: el

perill d'esser titllats de cantonals no havia desaparegut del tot, encara.

No sempre trobarem tanta prudencia. En una altra avinentesa veurem

perdre la moderacio als redactors de <<Lo Rat-Penat>>, o millor dit, a un dels

seus corresponsals, el d'Alacant, quan reporta un furibund atac <<a la sacrosanta

idea que constitueix lo bell ideal de la humanitat>> ( = la llibertat) d'un

senyor Calatayud, director d'<<El Semanario Catolico» d'aquella ciutat, que

havia emes aqueixos conceptes durant una conferencia a la Societat Economica

d'Amics del Pais. (s: 81).
Mesura i contencid, i potser massa , palesa el periodic, per contra, pel

que fa a les polemiques a l'entorn de la llengua , en les quals no entra i es

limita a una actitud, com hem vist, apologetica. Tampoc no pren posicio

literaria en la disputa entre la llengua culta i la llengua vulgar, tot practicant,

corn ja ha estat reportat, una actitud neutral. I si escomet contra Llorente o

83. LABAILA, IOC. cit., 290 i 296. Les frases corresponen al discurs d'obertura del curs

1880-1881.
84. Ibid., 306; discurs dels Jocs Florals de 1881.

85. Ibid ., 298; discurs d'obertura del curs 1880-1881.

231



48 RICARD BLASCO

Tubino (s: 19), arrauxant-se una mica mes que no calia, ja he dit que ho fa
impellit per un atac previ. No trobarem en les seves pagines altres allegats.
contra les imputations d'exclusivisme, separatisme, cantonalisme, obscurantis-
me o reaccionarisme, que el ja esmentat discurs de Pizcueta. Potser la redaccio
pensava que ja n'hi havia prou amb aixo. I tambe devia pensar-ho respecte
del valencianisme, del qual no es fa cap definicio taxativa, molt probablement
perque Llombart ho sentia tan clar que li semblava que tothom havia de
comprendre-ho igualment i no calien mes paraules, fora de les excitatbries,
les quals si que sovintegen.

Finalment, no podem deixar sense esment la notable absentia d'algunes
lirmes d'erudits valencians de categoria, els quals havien estat collaboradors
de la <<Revista de Valencia> amb contributions molt semblants als textos apa-
reguts a <Lo Rat-Penata, i gairebe tots socis de 1'entitat. Aixi, per exemple,
Lluis Tramoyeres, el marques de Cruilles, Joan-Antoni Balbas, o Josep-Enric
Serrano i Morales. El fet contrari si que s'havia produit: Llombart publica unes
poesies a la «Revista de Vaiencia» .86 Probablement, l'absencia d'aqucixos es-
criptors a les pagines de « Lo Rat-Penat» es fortuita i sense cap especial sig-
nificacio.

xi

CLOENDA

<<Lo Rat-Penat: Periodich lliterari quincenalo, malgrat la seva curta exis-
tencia - comparable, tanmateix, a la de qualsevulla altra publicacio valenciana
d'aquella epoca - i malgrat l'oblit caigut damunt d'ell d'enga de la seva des-
aparicio, suposa, corn creiem haver-ho posat de manifest amb l'estudi que aca-
bem de consagrar-li, una seriosa experiencia cultural dels capdavanters de la
Renaixenca al Pais Valencia; modesta i timida, potser, pero no mancada
d'orientacio, be que aquesta fos prou primaria. Corn tantes altres empreses de
signe semblant, no tingue el resso que mereixia ni rebe 1'ajuda que li devien
tots aquells que, per contra, omplien el teatre Principal les nits dels Jocs Florals,
practicants d'una Renaixenca superficial, feta de frac i coentor. L'home que
feu possible aquesta aventura de les nostres lletres, aquell abrandat Constants
Llombart, no havia de defallir per l'insucces de la revista, i porta el seu entu-
siasme envers altres projectes de caire semblant i d'un valencianisme igual,
perque era un home que les adversitats no aconseguien mai d'abatre. Ell
mateix ho havia dit a un dels subscriptors del seu periodic: <<hi ha que lluitar
per a veneer mil obstacles.

Madrid
RICARD BLASCO

86. «Revista de Valencia )), II, 251 ss .; III, 78 ss. Mentre que la primera es una poesia
catalana , ] a segona es escrita en castella. Llombart practicava el bilinguisme amb mes fre-
giiencia que no ha estat assenyalat ; no molt mes, pero, que els altres renaixentistes.
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