
J. Antoni Carrasquer Artal
La localització a l’Arxiu del Reg-
ne de Valencia, secció de proto-
cols notarials, de la divisió de
bens de Francisca Baldoví Cu-
bells, efectuada l’any 1849, i el
testament que va disposar An-
tonio Bernat Fuster tretze anys
després, així com altres docu-
ments menors també de la ma-
teixa procedència, ens ha per-
met conèixer alguns aspectes
biogràfics fins ara desconeguts
d’aquell polièdric personatge
que va ser als anys centrals del
segle XIX el fill d’ambdós, Josep
Bernat i Baldoví, del qual cele-
brarem enguany el segon cen-
tenari del seu naixement a la
ciutat de Sueca.

Josep era membre de la nom-
brosa família que formaven el
matrimoni Antonio i Francisca i
els vuit fills seus que van arribar
a l’adolescència: dues religioses
franciscanes que professaren al
Monestir de la Santíssima Tri-
nitat, María Carmela (nascuda
el 1808) i Francisca (1810); tres
advocats, el mateix Josep
(1809), Antonio (1814) i Ramón
(1823); i tres dones més, una
que es va quedar fadrina perquè
era dement, de nom Antonia
(1811), i dues que es casaren i
foren les úniques que van dei-
xar descendència, Margarita
(1816) i María Teresa (1824). A
més, no van poder passar de la
infantesa, si més no, uns altres
tres: Vicente (1815), María
Agustina (1818) i Vicente Ra-
món (1820).

Antonio Bernat, el pare, nas-
cut a la veïna localitat de Riola
l’any 1774 i advocat de profes-
sió, va ostentar prompte impor-
tants càrrecs dins de l’adminis-
tració local suecana, com el de
síndic procurador general i re-
gidor primer durant algunes
anualitats, per a després exer-
cir d’apoderat del Marqués de
les Regalies durant un llarg pe-
ríode. En casar-se amb Francis-
ca Baldoví l’any 1807, el matri-
moni va viure a una casa lloga-
da no massa gran del carrer de
la Figuera, i després es va tras-
lladar a una més ampla al carrer
de València: la necessitat d’es-
pai apressava per la fertilitat de
la parella.

L’ascens patrimonial dels
cònjuges fou vertiginós, mal-
grat les boques que alimenta-
ren, els estudis que pagaren, els
dots que satisferen... Tant és
així que quant morí la dona el
1848, els béns adquirits durant
el matrimoni —es a dir, durant
poc més de trenta anys—, su-
maven al voltant de 950 faneca-
des dedicades al conreu de l’a-
rròs, unes 14 d’horta, 6 dedica-
des a fer planter i 120 jornals de
terra de secà, a més d’una casa
a Sueca, una altra a Riola i dues
més al Mareny, amb altres tan-
tes barraques. La majoria d’a-
questes propietats formaven l’a-
nomenat establiment de Vil-
ches, que Antonio i Francisca
van adquirir sense que estigue-

ren reduïdes al conreu
arrossar un nombre
considerable d’elles, i
sense tindre fixada una
presència humana per-
manent en aquell parat-
ge, qüestions que ja ha-
via intentat resoldre
unes quantes dècades
abans el propi Cristóbal
de Vilches, amb resul-
tats negatius. Els pares
de Bernat i Baldoví, en
canvi, sembla que hi tro-
baren les circumstàn-
cies propicies per a fer
viable el conreu de l’a-
rròs en quasi totes aque-
lles terres, a més de cre-
ar un nucli de població
estable que va ser l’ori-
gen del que hui es co-
neix com el Mareny de
les Barraquetes.

Quan Josep Bernat i Baldoví
es va casar l’any 1832 amb Ju-
liana Artal Miñana, membre d’u-
na de les famílies suecanes més
adinerades, els seus pares es
gastaren 8.900 rals de velló en
els mobles i en tot allò necessa-
ri per a condicionar-li l’aparta-
ment, i uns altres 2.330 en el
vestit i algunes joies per a la

seua dona. A més, li van donar
deu fanecades de terra arrossar.
Encara ens resulten descone-
guts una sèrie de dades, com el
dot que va aportar la dona al pa-
trimoni familiar, el volum de ne-
goci del despatx d’advocat que
Josep va obrir a València al ca-
rrer de Quart el 1833, el sou que
cobrava per ser jutge de prime-
ra instància de Catarroja, les
rendes anuals que li produïa el
seu patrimoni, el benefici que
generava la seua producció lite-
rària...; però, el ben cert és que
el matrimoni format per Josep i
Juliana va viure rodejat de deu-
tes i de plets per motius econò-
mics, sobre tot a partir de la
mort del pare de la dona, Ma-
nuel Artal Serrano, ocorreguda
el 1846. Bona raó assistia a un
bon amic de Josep Bernat quan
va deixar escrit que de l’admi-
nistració familiar el suecà «se
cuidaba poco o nada. Mas siem-
pre fué condición de soñadores
despreciar el dinero, hasta que
llega el dia amargo en que se con-
vencen de que el que no tiene un
duro no vale veinte reales».

Siga per l’activitat política,
per les empreses editorials i pe-
riodístiques, per l’afició al joc, o

segurament, per tot plegat, el
cas es que Bernat i Baldoví es-
tirava més el braç que la màni-
ga, i així li va anar. Mai no acon-
seguí incrementar els béns ma-
trimonials, tot just el contrari, el
patrimoni privatiu de la família
Artal hagué d’eixir en més d’u-
na ocasió al rescat d’algun deu-
te seu, i de seguida va dilapidar
l’herència rebuda de sa mare el

1849, que consistí en
la suma de 2.100 lliu-
res i 20 unçes d’or.

La relació amb el pare
Per aquests mo-

tius, a més d’uns al-
tres encara més evi-
dents, com determi-
nats continguts de la
seua producció lite-
rària, les relacions
paterno-filials entre
Antoni i Josep no van
ser cordials. Malgrat
els intents realitzats
pel segon per a mi-
llorar-les, com deixa
palés a la dedicatòria

de Los pastores de Be-
lén, —on escriu «¿A
quién, sino á mi an-
ciano y querido padre,
podré dedicar este
primer ensayo de mi
nueva chispa, con
mayor seguridad de
que sea cordial-
mente acepta-
do?...»—, a les úl-
times voluntats
que el pare va
dictar uns mesos
abans de morir
es comprova

que no se’n refiava d’ell,
doncs ni el va nomenar mar-
messor del seu llegat ni el men-
ciona en cap clàusula relativa a
la custòdia d’Antonia, la seua fi-
lla dement, qüestions priorità-
ries que les va dipositar en
mans d’Antonio, Ramón i Mar-
garita. A més, el seu progenitor
només li va deixar —això sí, vin-
culat, perquè no el poguera ven-
dre—, un camp arrossar d’unes
52 fanecades, perquè Josep no
li havia tornat diversos préstecs
que sumaven la significativa
quantitat de 77.125 rals. Aques-
tes terres serien l’única pos-
sessió que tindria el nostre per-
sonatge quan va faltar l’últim
dia de l’any 1864.

Amb la seua dona també ha-
gué de passar, si fa no fa, tres
quartes del mateix. No és de-
bades que quan va fer testa-
ment la submisa i caritativa Ju-
liana, aquesta no estipulara cap
llegat per a misses i responsos
en sufragi de la, presumpta-
ment, més que necessitada àni-
ma del seu espòs. En canvi, hui
en dia, cent trenta-tres anys
després de la seua defunció, a
la parròquia de Sant Pere Apòs-
tol de Sueca encara es diuen
misses per la d’ella. ¿Tan farta
quedaria Juliana del seu home
com per a fer-li aquesta mala
passada? Tot indica que sí.
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BICENTENARI

L’autor d’«El Virgo de Visanteta» dilapidà la seua herència i part del patrimoni de la seua dona

Bernat i Baldoví i la seua família
CELEBRACIÓ.
La Regidoria de
Cultura de
l’Ajuntament de
Sueca ha editat
una baralla amb
diversos retrats
de Bernat i
Baldoví.

SETMANARI. El número 1 d’«El Sueco» es va dedicar al primer centenari del naixemement de Bernat
i Baldoví. En les seues pàgines apareixia l’arbre genealògic de la família de la seua dona, Juliana Artal.

❙❙❙

L’any 1832 es casà
amb Juliana Artal,
membre d’una de les
famílies suecanes
més adinerades


