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Sentit de la Renaixença

Teodor Llorente

Sota la forma d’una amable dedicatòria motivada per l’agraïment a un antic mestre, el mallor-
quí Marià Aguiló, en aquest pròleg del seu Llibret de versos (1885), Teodor Llorente evocava els 
orígens de la Renaixença al País Valencià, i donava una interpretació de primera mà del sentit 
que aquesta tenia per ell mateix, el seu Patriarca indiscutible. Ens trobem davant d’un text breu 
que, malgrat el seu aparent convencionalisme, permet de rastrejar els «gèrmens de lucidesa» que 
Joan Fuster veia en els intents dignificadors de la llengua i la cultura del país que dugueren a 
terme els renaixentistes locals. Però també hi trasllueixen els límits de tota mena que, de grat 
o per força, havien d’assumir aquells prohoms. La voluntat «restauracionista», pel seu rerefons 
conservador i passatista, i sobretot per la degradació i la instrumentalització posterior del «llo-
rentinisme», ha pogut provocar un menysteniment de les aportacions positives de la Renaixença 
valenciana, començant pel mateix Llorente. En l’obra de Fuster podem trobar judicis severs de les 
insuficiències del ratpenatisme vuitcentista, però al capdavall en feia una valoració ponderada. No 
debades, ell mateix no deixava de ser un hereu, si es vol rebel, de la Renaixença, en el que tenia 
de voluntat de tornar als usos cultes de la llengua, reprenent alhora els lligams amb Catalunya. 
Seria injust, doncs, rebutjar en bloc la figura de Llorente, però tampoc no estaria justificat de 
caure en una valoració simètrica, fent del Patriarca un valencianista convençut que, per raons 
tàctiques, promouria un pragmàtic regionalisme apolític. 

D’entrada, els records de joventut a partir dels quals es basteix la dedicatòria del Llibret de 
versos, les trobades d’uns estudiants amb l’erudit bibliotecari, Marià Aguiló, serveix per reconèixer 
la vinculació directa de la Renaixença valenciana amb la catalana. De fet, des del punt de vista 
literari, cultural, només hi ha un únic moviment renaixentista. Llorente admet que, ja abans 
que decidís de sumar-s’hi, al País Valencià continuava viva una tradició autòctona d’ús escrit de 
la llengua, però no la considera –per la seua pobresa lingüística i manca d’ambició culta– com 
un precedent local de la Renaixença. En qualsevol cas, ni ell ni els seus companys, universitaris 
interessats per la literatura, no haurien trobat en aquesta mena de papers domèstics cap estímul 
per a fer la tria d’escriure en la llengua del país. Això queda molt clar: és la lectura dels poetes 
catalans actuals, dels qui, amb totes les dificultats, tractaven de reprendre un ús digne de la llengua 
comuna, recuperant-la com a vehicle d’una literatura que es volia homologable a la castellana o 
francesa, el que despertà en aquells joves universitaris valencians el desig d’imitar-ne l’exemple.
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En segon lloc, Llorente fa unes consideracions sobre la llengua que deixen ben clara la cons-

ciència de la unitat lingüística i la voluntat de construir un model culte i genuí, allunyat de la 
castellanització i de l’excés dialectal i que, tanmateix, resulte entenedor per als parlants actuals. 
Acostumats a l’artificiositat arcaïtzant dels poemes jocfloralescos, la prosa en què està escrita aquesta 
dedicatòria resulta sorprenentment correcta. Una vegada modernitzada l’ortografia,1 ens trobem 
amb un nivell de llengua de regust vuitcentista, però que, encara que potser no seria suficientment 
dúctil per a la creació narrativa, ja sembla apte –o anava pel camí de ser-ho– per a la majoria 
d’usos cultes. Finalment, Llorente fa una defensa de la Renaixença davant les crítiques centrades 
tant en el fet mateix d’usar una llengua que es considerva morta, com en el model lingüístic 
que es triava, suposadament allunyat de la parla popular. En aquest punt, reprenia el discurs 
inaugural de Lo Rat Penat, afirmant que el que estava mort no era la llengua, sinó el seu conreu 
literari, és a dir, culte, i era això el que es pretenia recuperar, enllaçant amb la gloriosa tradició 
del segle xv. Més justificada li semblava l’objecció del model de llenguatge, però remarcava que 
la suposada autenticitat popular, en realitat era producte de la castellanització del parlar de la 
capital. La dignitat de l’idioma exigia una depuració i una certa educació dels lectors.

Si aquests eren els «gèrmens de lucidesa» del programa de Llorente, també hi havia ambi-
güitats i timideses que, temps després, es revelarien contraproduents. En primer lloc, la manca 
de claredat –o de coratge– per anomenar la llengua comuna amb el nom de catalana. Llorente 
con tinua aferrant-se a la denominació de llemosí, en realitat un simple eufemisme, perquè no es 
referia a una remota unitat lingüística «panoccitana», sinó només a la llengua que es parlava des 
dels Pirineus fins a Elx. Però hi havia també unes insuficiències de major calat social. Llorente 
no deixa de ser un prohom conservador que té una visió elitista de la cultura, compensada amb 
projeccions paternalistes. Això vol dir que la crida a recuperar l’ús literari –poètic– de la llengua 
no equival a un projecte de normalització lingüística, que suposaria una veritable democratitza - 
ció de la cultura, ni l’evocació de les glòries passades a la construcció d’una memòria històrica, en 
un sentit socialment mobilitzador. Certament, seria anacrònic demanar a Llorente unes aspira- 
cions que només han anat perfilant-se amb l’avanç d’un ideari ja polític. Però tampoc caldria 
oblidar que aquestes limitacions formaven part de la seua pròpia ideologia conservadora i només 
tímidament regionalista. Ja al final de la seua vida, en l’anomenat «Discurs d’Elx» ell mateix 
tornaria a fer un balanç de la Renaixença, posant de relleu la distància entre algunes de les seues 
millors aspiracions –el seu somni– i la trista realitat valenciana. I malgrat tot, les possibilitats 
obertes per Llorente restaven aquí. En llegir l’«Endreça» de 1885, quasi estem temptats de dir 
–evocant la coneguda resposta de Xu En Lai sobre la Revolució francesa– que, un segle i mig 
després, encara és potser massa aviat per saber si la Renaixença ha estat un èxit o un fracàs, perquè 
mentre la reformulació vigorosa que va fer Fuster dels seus objectius essencials continue vigent, 
encara no estarà clausurada. Més enllà de Llorente, però també gràcies a Llorente.

PV

1. En la present edició només hem adaptat lleugerament el text original a la normativa ortogràfica actual. Mots com altre, 
aquesta, escriptors, llavors, pagesies, petit, seva..., que semblarien poc «genuïns» a certs reivindicadors posteriors de 
Llorente, van eixir literalment de la seua ploma.



101
[Pròleg (dedicatòria a Marian Aguiló) de Teodor Llorente al seu Llibret de Versos, 1885)]

Endreça.
Al senyor don Marian Aguiló, en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.

Volgut amic i savi mestre:

Estareu ben assentat en vostra cadira de repòs, allà en la gran i silenciosa cambra, ru-
blerta de llibres de dalt a baix; estareu pensiu i capficat, els colzes sobre la taula, els ulls en 
algun paperot groguenc i ple de corques, l’esment en coses d’altres segles o d’altres mons, 
quan lo porter de la Biblioteca vos portarà la correspondència, i entre un feix de lletres i 
diaris, aplegarà a vostres mans este llibret, tot faixat i sagellat. És molt possible que, abans 
de destapar-lo, vejau en la marca del correu lo nom de València; i estic ben segur que llavors 
resplendirà en vostre front un raig de llum, com si haguéreu sentit l’oreig de les fraures i 
els tarongers, de les clavellines i les alfàbegues de la nostra terra, i que son nom vos portarà 
les dolces remembrances d’un temps de joventut, d’entusiasme i poesia. I quan, desfaixat 
i obert lo llibre, lo trobeu tot ple de versos, pobres d’inspiració, però riquíssims de patri 
amor, quan llixcau aquesta endreça, direu sorprès i complagut –aixís ho espere--: «Oh! Mos 
inoblidables valencians! Oh!, aquell bon xicot! Bé han complit! Bé m’han pagat tot lo que 
per València he fet!»

Si tan bona acollida logra aquest aplec de versos; si al sortir de la Biblioteca, lo portau a 
casa, i allí, en la quietud de la vetlada, sense nosa el llegiu; si algun trosset, que vos parega 
més tendre i familiar, lo feu escoltar a vostra santa muller i a sa bona germana; si li reciteu 
algun romanç, per a què el deprenga, al petit Angèlic; i a l’endemà, lo llibret dins la botxaca, 
aneu a trobar en la redacció de La Renaixensa, o en aquella raconada del cafè de Pelayo, on 
se congrega tots los dies l’entusiasta colla dels poetes i escriptors catalans –quasi tots, tots, 
vostres deixebles– i els dieu: «Un present vos porte de València; prengau: a mi me l’envien, 
però és perquè, enviant-me-lo a mi, ha cregut l’autor, aquell nostre gran amic d’allà baix, 
que l’envia a tots». Si això feu, Déu vos ho pague, mestre; mon desig està complit i mon 
deute satisfet.

Mon deute, sí; perquè, bona o dolenta, la inspiració que ha infantat mos versos valen-
cians, l’encengué, més que ningun altre, aquell bibliotecari, ensems lletrat eruditíssim i genial 
poeta, que anà a València, fa ja prop de trenta anys, i romangué uns quants en la ciutat del 
Micalet. Vos enrecordeu? Quan la campaneta del Col·legi del Patriarca, ab ses badallades tan 
argentines, tocava l’hora d’eixir de l’aula, dos estudiantets, separant-se del bullanguer estol 
dels seus companys, pujaven corrent l’escala de la Biblioteca, com si els mancara el temps, 
entraven, y sense aturar-se en les taules dels lectors, penetraven resolts en lo departament 
reservat, on se guarden les joies bibliogràfiques, los exemplars únics, los incunables, los cò-
dices primorosament illuminats, los pergamins antiquíssims, los manuscrits originals. Allí 
vos trobaven, sempre estudiant afanyós lo naiximent i la història gloriosa de la literatura 
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valenciana; allí vos trobaven, restablint lo text alterat d’una esparsa d’Ausias March, investi-
gant l’orige llegendari de les gestes de Tirant lo Blanch, buscant les costums d’altra edat en 
les satíriques cudolades de Jaume Roig, o sa fe vivíssima en les cançons místiques de Corella. 
Ple el cor d’aquella poesia, com la derramàveu a doll en l’esperit entusiasta dels dos escolars, 
més devots de les Muses que de la Instituta i el Digestum! Havia arribat a ells ja el ressò de la 
renaixença llemosina; havien llegit ja los primers llibres de versos catalans; havien escoltat 
ja, en la mateixa València, a aquell precursor que s’anomenava Tomàs Villarroya, digne de 
figurar al costat del gran Aribau, que, fa ja quaranta anys, cantava versos tendríssims en la 
oblidada llengua dels avis–més dolça que la mel; i tenien obert l’esment a aqueixa poesia, tan 
vella i tan nova tot a l’hora; mes els faltava oir a un apòstol d’aquell evangeli literari, un 
apòstol que inflamara son cor i els fera combregar en la santa comunitat dels trobadors nous.

Eixa missió d’apòstol, quant bé la complíreu! Tot un mon, que estava mort i soterrat 
baix d’aquell muntó de llibres empolsegats, revivia al foc de vostra paraula i s’alçava gloriós i 
resplendent. Reis guerrejants o llegisladors, cabdills famosos i savis lletrats, teòlegs doctíssims 
i monjos ascètics, artistes i poetes, nobles i ciutadans, tota la il·lustre nissaga dels nostres 
antepassats, portant en lo seny la fe viva de Jesucrist, en lo pit l’amor de la terra i en los llavis 
la que apellem dolçament llengua materna, desfilava per davant dels seus ulls, mentre ab 
ells enraonàveu, comentant algun passatge del còdice que teníeu entre mans, repetint algun 
romanç trobat en un racó de les montanyes, o contant-los aquells viatges que, abans que 
pensara ningú en crear les societats d’excursionistes, havíeu fet, anant a soles i a peu, de poble 
en poble, regirant papers vells en los arxius abandonats, estudiant los origes i avançaments 
de l’art en les esglésies gòtiques i romàniques, sorprenent les tradicions històriques i la poesia 
popular en la boca de l’àvia que adorm als petits ab les cançons de l’antigor. Obrint adés un 
grossos cartapacis, tots plens de lletra menuda, els mostràveu los tesors literaris, producte 
d’aquella replega; les relacions interminables de llibres catalans, valencians i mallorquins; lo 
riquíssim cançoner, ab centenars de cobles i corrandes, oracions i romanços, en los que la 
poesia popular pren totes les formes i colors; el diccionari en projecte –en projecte llavors i 
avui encara!– ab milers de paraules recollides amorosament ací i enllà, per tot arreu, vora el 
Ter o vora el Llobregat, en les platges de Mallorca o en les de València, en los ravals de les 
viles, en les pagesies dels camps o en amagades cabanyes de la boscúria; «i s’ha de perdre tota 
esta riquesa? –exclamàveu mig orgullós i mig adolorit– s’ha de menysprear aquest idioma, 
gloriós en la història, i que parlen encara algunes millonades d’hòmens dende el Pirineu fins 
los palmerals d’Elx? Oh, no, no serà! Vosaltres, los fills de València, la ciutat de l’art, la ciutat 
de la poesia en los antics Estats de la Corona d’Aragó, vosaltres teniu que marxar al front en 
la creuada de la renaixença». Aixís parlàveu, i escalfats tots tres per lo foc d’aquelles paraules, 
ideaven mil generosos projectes: estampar novament los llibres oblidats, refer les cròniques 
de València, cantar ses glòries i grandeses, fer conèixer sos tesors artístics, restaurar el Saber 
Gai i sos Jocs Florals, i altres moltes coses, de les quals algunes se feren llavors, altres s’han 
fet demprés, i altres encara s’ha de fer, i se faran. Déu ajudant.
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Més d’un quart de sigle ha passat: d’aquells dos estudiantets, l’un, Vicent Querol, és avui 

il·lustre poeta, i honra lo mateix les lletres castellanes que les llemosines. Poc escriu, mes les 
flors de son enginy són com les d’aquelles rares i nobilíssimes plantes que de tard en tard 
floreixen en los jardins per a sorprendre més al jardiner ab sa belltat meravellosa. L’altre, que 
no ha pujat tan alt, complix com pot la tasca que en aquell temps li senyalàreu, i en prova sa 
aplicació, li porta al mestre aquest llibret. Dictà sos primers versos l’entusiasme de la joventut; 
uns altres la reflexió de l’edat madura; li ha posat fi la mà tremolosa del desengany adolorit; 
però tots ells estan inspirats per la mateixa idea d’enaltir la Pàtria valenciana, recordant ses 
glòries i restablint el conreu literari de sa pròpia llengua.

Pensament és aquest al que no falten contradictors ací mateix, en la terra d’Ausias March, 
menys aferrada a la seva parla que la vostra Catalunya, diuen eixos adversaris de la renaixença 
que és treball perdut esforçar-se en fer reviure una llengua morta; però als que aixís raonen, 
ja els vaig explicar lo meu sentir en qüestió tan debatuda.

«Llengua morta és la llatina, que no parla avui ningú, encara que per a certes coses es 
conserve en los llibres; mes, llengua morta la llengua valenciana! Ixcau al carrer, atengau als 
primers que passen, i sabreu si és llengua morta; aneu de poble en poble per lo nostre Regne 
de València, i voreu que està tan viva com lo paixarell més cantador. Lo que estava mig mort 
és son conreu literari, i açò és lo que renaix, lo mateix ací que en Catalunya i Mallorca; i lo 
que passa en Espanya en lo renaiximent literari del llemosí, passa en França, i en Itàlia, i en 
Inglaterra, i en altres nacions molt avançades i cultes, en distintes branques lingüístiques, 
que es separen més o menys de la parla general.

«És açò un mal? No comprenc per què. Crear nous idiomes fóra una follia; fóra agravar 
aquella penitència imposada a la Humanitat soberbiosa en la Torre de Babel; mes, si hi ha 
un poble que manté i parla una llengua pròpia, que expressa en ella los seus sentiments, 
que a ella deu ses primeres idees, que en ella té l’orgue més natural de sa intel·ligència, per 
què oposar-se a que el conreu d’eixe idioma porte un raig de llum i de poesia als que de-
prengueren dels llavis maternals? quin dany fa que haja un instrument més en la grandiosa 
orquesta de les modernes Muses?».1

Fóra bo això, han replicat alguns, si escriguéreu los versos en llengua que tots entengueren, 
en lo valencià que ara es parla; mes, de què aprofiten, si no és per a calfament de cap d’uns 
quants sabiondos filòlegs, eixes poesies anacròniques, empedrades de paraules estranyes, 
tretes de llibres que el poble no comprèn?

Observació és eixa digna de ser atesa i contestada. Teníem, ací en València, una llengua 
viva i una literatura morta; perquè, encara que mai s’ha deixat d’escriure en valencià, els 
populars autors de romanços i col·loquis, i els que demprés portaren esta llengua al teatro i al 
periodisme satíric i festiu, la usaren sens estudi ni poliment algú, corrompuda i rebordonida 
com la trobaren en los llavis de la gent indocta, i bàrbarament castellanitzada en la ciutat, 
on no ha pogut defendre’s, com en los pobles més retirats, de la invasió de l’idioma oficial. 
Una llengua en tal estat és impròpia de tota poesia que no siga completament familiar. Hi 
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ha que relligar la tradició literària, i açò té dificultats: s’han d’adoptar de nou les paraules 
perdudes i oblidades? S’ha de renunciar, per por a no ser comprès, al nom valencià propi, 
quan aquest ha estat substituït per un altre castellà? Quants dubtes a cada rengló que s’es-
criu! Hi ha un muntó de diccions que s’han perdut en uns punts, i en altres es conserven; 
que els ciutadans de València ja no empleen, i alguns no les coneixen, i que aixís qui eixim 
a l’horta, les trobem vives i significatives. Formar, ab eixos elements, una poesia literària 
i popular ensems, que agrade en les Acadèmies i Ateneus, i siga compresa i sentida per la 
gent que té per llengua seva la valenciana, i que en ella s’ha criat i vol criar a sos fills, no és 
obra d’un dia, però tampoc tan dificultosa i llarga com «l’obra de la Seu», si em permitiu 
usar, per a coses valencianes, aquest modisme ben valencià. I la prova és lo que en ella s’ha 
avançat, dende aquells temps dels que parlàvem al començar este raonament. Poquíssims 
érem los que escrivíem versos en llengua valenciana culta o literària, i pocs també los que els 
llegien gustosos. Ara, eixa afició està ja popularitzada. València té un valent estol de poetes 
cultivadors de son restaurat idioma, té en Lo Rat-Penat un centre entusiaste d’eixe moviment 
patriòtic, i en sos ja famosos i lluidíssims Jocs Florals la prova de que la nova poesia encontra 
grat ressò en lo públic sentiment.

Per a ajudar a eixa obra de valencianisme, he escrit casi tots los versos d’aquest llibret, 
i per això mateix els estampe. He procurat acostar-me al modo usual de parlar tot lo que 
permitixen, per una banda la propietat i puresa de la llengua, i per altra l’elevació de l’estil 
poètic. Al repassar algunes d’estes obretes, per a publicar-les de nou, les he despullat de dic-
cions arcaiques, que no tots comprenen. Potser ho critique, oh amic i mestre; mes prengau 
en compte que en València nostra comuna llengua no està tan viva com en Catalunya, i 
que, encara que no ho logre, ab la esperança de que avivant la inspiració en lo cor i el seny 
de més dignes deixebles de la Musa llemosina, facen que renoven ses glòries, vora el nostre 
Túria, trobadors més benaurats.

Teodor Llorente

En València, a 13 d’abril, dia de Sant Vicent Ferrer, 1885.  

Introducció i transcripció de Pau Viciano

  1. Discurs d’apertura de la societat del Rat-Penat, en l’any 1879.


