
Redre~ament i ruptura 
de la cultura valenciana (1927-1936) 

per Nanuel Aznar i Soler 

ctI  ha de passar el temps perqui: el poble es trobe dignificat dintre la nos- 
tra literatura nacional. Ha de passar el temps i venir la segona Renaixenca. 
El nostre horitz6 no ha canviat. Seguim tenint la mateixa cambreta burgesa, 
amb els butacons i la catifa acollidora, amb la ilum velada, suau, intima. Se- 
guim tenint alguns versets de falla. Perb també sortim a la literatura estran- 
gera, universal i ens la prenem Bvidament. També tenim una intensificaci6 dels 
grups polítics i dels grups culturals. També mirem els nostres cDssics. Es plan- 
tegen, a la literatura i a la cultura en general, greus problemes. Es resolen. 
Té homes de biblioteca, té universitaris. Ja el nostre antic moviment minorita- 
ri no és tan malmes pels qui no el volien. Ja comptem amb ajut econbmic. 
Ja comptem amb ajut polític. Perb -i és agb el que més val- comptem amb 
dignitat liter2ria. Bs, tanmateix, aquesta dignitat liter&ria, aquesta 120va dig- 
nitat IiterAria, la que, unida a una concreta i exacta valoracid de les genera- 
cions anteriors, amb els seus defectes, salva la literatura i la cultura valencianes 
de caure en l'esvoranc &aquelles mateixes generacions.)>' 

Aauest treball es Drobosa &intentar una inter~retació del brocés de la 
c&ego;a Renaixencab, de cultura valenciana, la q;al, al meu eitendre, com- 
pritn de 1927, data de publicació de la revista <(Taula de LIetres Valencianesn, 
a 1939, en q d  la victbria franquista en la guerra civil significaria la seua rup- 

1. Ricard BLASCO, Ambient de la nostra literatura. Notes d'un assaig, aNueva Cul- 
tura~,, núms. 4-5 (juny-juliol 1937), s . ~ .  El concepte de <<segona Renaixenlar, denota 14 
conscitncia collectiva de la minoria intellectual valencianista d'estar vivint un procés d'ex- 
pansió cultural. Ja en 1929 el crític Francesc CABALLERO I MUÑOZ utilitzava el terme 
quan escrivia sobre la situació cten qae se balla el movimiento literario, que podríamos 
cdificau de segunda "renaixenga")> en El vanguardismo, Ira poesia valenciana y un libro 
de Bayarri, <<Las Provincias)> (VIII-1929). De 1929 a 1937, la consciencia de protagonit- 
zar un procés de redrecament de la cultura nacional valenciana és un fet indiscutible. 
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tura violenta. Em propose de plantejar els problemes tebrics d'eixe procés de 
redregament i ruptura, les seues deficikncies infrastructurals, la funció de la 
minoria inteUectual valencianista en l'expansió i la c(normalitzaci6n de la nostra 
cultura, les implicacions polítiques d'eixa voluntat cultural i, al mateix temps, 
intente abordar les vies de desenvolupament de la literatura valenciana durant 
el període, des de l'enfrontament entre avantguardistes i populistes fins a la 
consolidació comuna d'un compromís antifeixista en defensa de la cultura na- 
cional valenciana, amenagada pel feixisme durant la guerra civil. M'afanye a 
manifestar que el domini literari ha estat redu'it, per imperatius obvis, al ter- 
reny poittic. 

Vull fer públic el meu agrai'ment a Emili Gómez Nadal i a Adolf Pizcueta 
per la seua inestimable coUaboraci6, i, d'una manera molt particular, l'estimul 
i la generosa ajuda de Ricard Blasco, a qui dec una bona part del material 
bibliogrific i nombroses correccions del manuscrit. 

ctTaula de Lletres Valencianes)> i els plantejaments tebrics 
del redrecament cultural (1927-1930) 

<(Taula de Lletres Valencianes)>, el número inicial de la qual apareix l'octu- 
bre de 1927, és la revista que inicia el procés de recuperació de la tradició 
cultural valenciana en el període 1927-1936. La revista, d'un carkter eclitctic 
i d'un enorme poder de convocathria en I'ambient literari valencii, naixia com 
a brgan d'expressió d'una joventut literiria valencianista que s'havia forjat en 
I'oposició a la dictadura de Primo de Rivera. Expressió d'una vitalitat repri- 
mida i d'una nova actitud intel.lectua1, entre l'exigitncia de rigor artistic i la 
consci5ncia collectiva de ser protagonistes d'un procés de redregament, els es- 
criptors vinculats a la <{Taula de Lletres Valencianes)> se sentien explicitament 
hereus de <(Phtria Nova)>' i del valencianisme cultural que experimentava una 

2. La revista ((Pitria Nova* va ser publicada en dues etapes. La pritnctn, iniciada 
el 6 de marc de 1915, va comprendre 23 números, fins al 7 d'agost de 1915. Com a 
nucli escindit del grup dreti de <(La Correspondencia de Valencia),, va reapareixer el 24 
de mars de 1923; Vicent Tomis i Martí i Adolf Pizcueta n'eren els animadors aleshores. 
Coilaboraven en aquesta segona etapa de <(Pitria Nova)> Francesc Caballero i Muñoz, 
Francesc Badenes, Jacint Maria Mustieles, Enric Navarro i Borris, Lluís Revest Corzo, 
Francesc Almela i Vives, Eduard Bu'il, Enric Duran i Tortajada i Miquel Dwan de Va- 
lencia, entre d'altres. Ricard Blasco escriu, a tall de caracterització del nucli inteHectua1 
de la revista: ase mostraron covzbatiuos, con un exacerbado sentido critico, que se con- 
cretó en su filo-catalanismo y szt antiratpenatismo. En torno al semanario se aglutiraó un 
grupo naciotzalista que se negaba radicalmente a colaborar con el vacilante régiwzen sur- 
gido de la Restauracidn. La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera supmo u11 
rzrdo golpe para la estrztcturación política de este grupo, asi como pora la subsistencia del 
semanario, que dejó de publicarse el 15 de septiembre de 1923. En esta etapa, 10s es- 
critores de "Pdtria Nova" fueron reacios a aceptar 10s preceptos gramaticales del padre 
Lluis Fullarza Mira, por considerarlos separadores de la unidad idiomática.* (Ricard BLAS- 
co LAGUNA, Pdtria Nova, dins Gran Enciclopedia de la Regidn Valenciana, Valencia 1973, 
vol. VXII, p. 207). 

Segons em declarava Adolf Pizcueta en una conversa recent, la tertúiia del cafi. ((La 
Democraciab> va ser, durant la Dictadura de Primo de Rivera, un dels nuclis de ctresistt.11- 
cia* del valencianisme intellectual. Perucho, Almela, Sigfrido Blasco-Ibáiiez i Pizcueta, 
entre d'altres, eren assidus de la tertlilia. La majoria acabaria integrant-se en 1970 en VA- 
grupació Valencianista Republicana. Sobre la situació del teatre valencii durant eixe perio- 
de pot llegir-se el treball de Caterina SOLA I PALERM, El teatre vnlenci2 drrrcant la Dictn- 
dura (1920-1930) (Barcelona 1976). 
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creixen~a del seu potencial creador i de les seues possibilitats de consolidació 
política. En la seua intenció es manifestava la necessitat de liquidar els tbpics 
i prejudicis que llastaven la degradada imatge collectiva del poble valencih, de 
combatre <testa indiferitncia que plasma el "tant se me'n dóna" típic del nostre 
carkterw, de neutralitzar un individualisme esterilitzador que, per a <(Taula)>, 
era un <(vici racial)>.' Ni <tmenfotisme)>, ni individualisme, ni provincianisme, 
ni complex d'inferioritat, ni anticatalanisme militant.4 L'efichcia immediata exi- 
gia eixe carhcter eclectic, tan fecund en <(Taula)> i en els orígens del període, 
que va possibilitar un debat collectiu de la problemhtica que s'obria a1 País 
Valencii i a la seua cultura davant la imminkncia d'un procés d'expansió. 
<(Taula)> advertia clarament la seua voluntat de no contribuir a politmiques 
bizantines sobre la identitat i la projecció futura de la literatura valenciana: <tTam- 
poc esterilisarem nostre esforc en debats per els arcaismes o vanguardismes, ni 
en si nostra parla és idioma cataIh o autbcton, ni per el criteri ortografic.)> 
Calia discutir-ho i clarificar-ho tot, partint de la inevitable necessitat d'assumir 
i de transformar una situació social i literhria complexa i carregada de contra- 
diccions. La feblesa constitutiva de la tradició cultural valenciana, la penúria. 
editorial, l'absitncia de revistes, d'institucions culturals, d'un públic lector, con- 
figuraven un quadre desolador i feien urgent la <<norrnalització~> de la nostra 
vida cultural contra l'<testerilitat pintorescan -com la qualificava encerta- 
dament Adolf Pizcueta-, contra la qual topava el nostre redrec cultural. 
Calia lluitar contra la tradició jocfloralesca i ratpenatista, contra el Ilorentinis- 
me i contra tota llei de pintoresquismes, <tlevantinismos>>, populismes i folklo- 
rismes, que constituien el pesadissim llast d'una literatura provinciana i loca- 
lista. Calia combatre el complex d'inferioritat del poble valencii, visible en 
formulacions del tipus <tel valencii és per anar en cos de camisa)>. Calia digni- 
ficar la llengua valenciana com a llengua literiria i enterrar eixos fantasmes de 
la incapacitat de la llengua literhria per superar els límits del sainet d'Escalante, 
que tant Unamuno com Menéndez Pelayo valoraven com a signes d'una falsa 

3 .  Salzttació i convit, <<Taula de les Lletres Valencianes,, núm. 1 (oct. 19271, p. 3 .  
Durant aquells anys el <<me ne'n fot, valencih, tbpic d'una extensa trajectbria en el nostre 
passat histbric, servava una proximitat molt significativa amb el <<me ne frego,, del fei- 
xisme mussolinii. Una reflexió sobre les implicacions polítiques reaccionhries del amen- 
fotisme, valencii valdria la pena que fos objecte d'un assaig prou meditat, l'oportunitat 
del qual no és aquesta. 

4. <(Nostra joventut mira cara a Europa,, escrivia significativament la revista en una 
nota editorial: Agrazment, <<Taula)>, núm. 2 (nov. 1927), p. 3. Les manifestacions anti- 
provincianes abunden al llarg de les phgines de <(Taulan. Una prova la dóna el text se- 
güent: <(La nostra revista, amb tots els defectes que naturalment té, aspira a ésser una 
manifestació de l'esperit valencih amb els reflexes que dóna I'espiritualitat de tot el m6n.n 
(EL VELLUTER, Periodiquets de poble, <(Taula,, núm. 28, gen. 1930, p. 10). L'empenta 
de la joventut literhria de <(Taula), no va passar desapercebuda per al crític literari, llo- 
rentinih i conservador, de <(Las Provincias)>, Vicente Calvo Acacio, el qual, ben a con- 

! tracor, reconeix, en fer el balanc de l'any 1927: <<Por 10 demás, en el atio que finó me- 
rece que destaquemos el hecho de la superación de las aptitudes de la juuentad z~alen- 
cianista sobre la castellana, dígalo la revista <(Taula de les Lletres Valencianes),, nz~lj. 
bien dirigida por Navarro Borrcis, en donde escriben 10s citados valencianistas de vangua:- 
dia. Digalo también el hecho de que 10s inicos colaboradores que tiene Vdencia en la 
"Gaceta Literaria", sean poetas que escriben en ese valenciano catalanizado, que no puc- 
de dar idea de nuestra esencia rmialu (V. CALVO ACACIO, Año literario, <(Las Provin- 
cias Almanaque para 1928s, Valencia, s. a,, p. 165). 

I. ctTaulax, núm. 1 (oct. 1927), p. 3. Felicment, la revista va violar estos prophsits 
neutres del seu comensament. 
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especificitat ~ a l e n c i a n a . ~  Per aixb <(Taula)> va posar l'accent en la recuperació 
de la  llengua com a primer pas d'eixe procés de normalització, recordant amb 
encert que <(un idioma é s  el que d'ell fan  els que I'empleen>>.' Així es volia for- 
car una situació q u e  els sociolingiiistes qualifiquen com d e  diglbssia, aixb és, 
la superposició de dues llengües, a m b  I'hegemonia social del castell& sobre el 
valencia, fenomen que, altrament, és la base de l'humor del sainet valencii.' 

La lluita contra l a  tradició estkril i la lenta transformació de la degradada 
situació socioliteraria valenciana e ra  la intencionalitat objectiva dels escriptors 
de <(Taulas. Una  feina de destrucció i d'enderroc d'una falsa identitat valen- 

6. El Preámbulo de Marcelino MENÉNDEZ PELAYO al Llibret de versos de Teodor 
LLORENTE (Valsncia 1914') fa paleses les vinculacions conservadores i reaccionhies d'un 
sector de la Renaixenca valenciana. El fatalisme proft:tic de don Marcelino en augurar 
el futur de la nostra llengua (ctes ley fatal que esta lengua desaparerca de llas márgenes 
del Turia)>, op. cit., ps. 19-20) se sustentava en les seues conviccions histbriques sobre 
el proces de castellanització i diglbssia que havien caracteritzat els segles XVI i XVII va- 
lencians, en qut: ccreservado, generalmente, el castellano para las manifestaciones más se- 
lecta~ del pensamiento literario, quedó circunscrito el vdenciano a la esfera de la poesia 
cómica y festiuas (op. cit., p. 8). Perb la Renaixenca valenciana pretenia de restituir eixa 
dignitat a la llengua, feina que havia d'heretar la joventut literbia republicana, per a la 
qual una de les opcions normalitzadores, era, pel que fa a la literatura, de trencar amb 
la tradició llorentina. Cal remarcar que tant Menéndez Pelayo com Unamuno coincidien 
en una valoració positiva dels sainets d'Escalante com a signe de l'ctespecificidad litera- 
ria valenciana)>. Per al primer, el sainet era un afruto muy sabrosoa que havia produit 
<tel cultivo espontáneo y populw del dialecto valencianes (op. cit., ps. 11-12). La consi- 
deració d'inferioritat era ostensible per al polígraf castellanista: <tY por mi parte, no de- 
seo a Valencia más ambiciosa dramaturgia, sin que basten a convencerme de lo contra- 
rio las extrmiias adaptaciones de 10s símbolos ibsenianos y del "teatro de ideas" que mo- 
dernamente hemos visto en Cataluffa.)> (op. cit., ps. 11-12). El fatalisme de Menéndez 
Pelayo anava acompanyat d'una consideració d'inferioritat i ccsub-normalitat, de la cul- 
tura valenciana, que produint una literatura localista i provinciana, havia de perpetuar- 
se en estat de fossilització. L'enemic principal de la minoria intellectual valencianista 
seria eixa concepci6 fatalista i ccpelaianaa de la cultura autbctona. Val a dir que almenys 
Unamuno li havia deixat una porta oberta: e<( ...) pero, usi como Escallpnte escribió en él 
sus sainetes, ca ningan valenciano se le ha ocurrido atin, que yo sepa, escribir tragedia o 
drama en 61. Y es que, si pariera un drama en valenciano, el ptiblico estaria esperando 
cuándo salía el chiste, y no acabaria por tomar10 en serio. Hasta que no le eduquen a 
el10 (...),, segons recorda Lluís V. ARACIL, Introducció a Eduard ESCALANTE, Les xiques 
de l'entresuelo. Tres forasters de Madrid (Valencia 1968), p. 73. Aquesta missió didhc- 
tica d'educar el poble contra els seus propis gustos caracteritzari la funció antipopular 
que la minoria intellectual estava a punt d'assumir com a feina específica del procés de 
redre~ament cultural. 

7. E. NAVARRO I BORRAS, De I'idioma, ctTaula,, núm. 4 (gen. 1928), p. 3. 
8. Sobre la problemitica sociolingüística valenciana pot liegir-se el llibre de Rafael 

NINYOLES, Conflicte lingüístic valencid. Substitució lingüística i ideologies diglbssiques 
(Valgncia 1969). En un altre ordre de coses, per a Eduard MARTÍNEZ FERRANDO la po- 
sició d'infidelitat de la petita burgesia valenciana, que no admetia parallel amb la situa- 
ció social basca o catalana, era la responsable de la ctcurta volada del valencianisme)>. Un 
signe de tal anomalia sociolbgica era la fuga de cervells, prova manifesta del provincia- 
nisme cultural: ctA Valencia, el desplacament de gran part de la nostra inteílectualitat 
per la península, del qual parlhvem abans, porta i'abssncia d'una natural selecció direc- 
triu, perqus ocupen el seu lloc altre gros nombre d'elements que no són valencians de 
soca, que esdevé aquí per aluvió, fenbmens recíprocs ambdós, deguts a l'actual centra- 
lisme de i'Estat.)> (La discutida empenta del valencianisme. Assaig d'estudi social, <<Tau* 
la)>, núm. 13, oct. 1928, p. 6) .  Potser és inútil de constatar la condici6 petit-burgesa i la 
manca de professionalitat de I'escriptor valencih: abundaven els mestres d'escoles na- 
cionals (Carles Salvador, Thous i Llorens, Bernat Ortín, Pasqual Asins); Artola i Almela 
eren llicenciats en lletres; Bull era periodista; Pizcueta era administratiu; Bayarri, es- 
cultor; Navarro i Borrhs era artesh, ccpintor de palmitos)>; i Salvador Verdeguer, forjador 
de ferro. 
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ciana, el rebuig d'una condició pseudo-valenciana que Eduard Bua expressava 
en termes grhfics: <(per a ésser molt valencih pareix que siga precís ésser xaleuo, 
amant de l'arrog amb fesols i naps i del menjar a mós redó~.' Aquesta actitud 
de lluita contra el pseudo-valencianisme constitui'a un tret &identitat collectiva 
dels escriptors de <{Taula)>." En rigor, la funció dirigent del procés de redreg 
de la cultura valenciana la va realitzar, al meu entendre, la minoria intellectual 
valencianista que va aglutinar-se a les phgines de <(Taula)>. El cercle viciós ha- 
via de trencar-se per algun costat i la minoria intellectual havia d'assumir el 
protagonisme d'eixa anomalia: <{Hem de partir del principi que són els escrip- 
tors i els poetes els que han de crear la literatura i que el públic, la gent que 
Ilig, per la seua missió receptiva, s'anirh formant al comphs d'aquella.," 

Eixa consciirncia generacional de protagonitzar un procés cultural ascendent 
era afirmada amb claredat per Caballero i Muñoz, un dels crítics més lúcids de 
<(Taula)>: <(Ara, la joventut valencianista persegueix un ideal de reconstrucció 
de la cultura nostra, sense mixtificacions ni influkncies foranes; aspira a demo- 
cratitzar (valga'ns l'expressió) nostres lletres i ambiciona despertar la concikncia 

9. Eduard BUIL, La pobra parla valenciana de hui, <(Taula*, núm. 9 (juny 1928), 
p 13. La transcripci6 dels textos és absolutament fidel als originals. 

10. El pseudo-valencianisme té un protagonista d'excepció en la figura de l'inefa- 
b k  Federico Garcia Sanchii, el qual va negar-se a actuar com a mantenidor dels Jocs 
Florals de Lo Rat-Penat en haver de parlar en valencih. Des de <(Taula*, Adolf Piz- 
cueta denunciava que si ~1'interL.s per la literatura i per els hbmens de lletres no és una 
qualitat destacada del nostre poblen, el pseudo-valencianisme instrumentalitzava aquesta 
deficiencia per tal de fomentar un desarrelament de i'escriptor en relaci6 amb el seu po- 
ble i la sublimació del seu compromís a través del folklorisme castellanista. Les parau- 
les d'Adolf Pizcueta tenen encara avui vigkncia, si pensem en el valencianisme agressiu de 
I'anomenat ctbúnker-barraqueta~: <(El truco del senyor Garcia Sanchiz, com el de tants 
altres valencians, consistix en donar un ¡Visca el Micalet! o un ¡Visca Valencia! al ter- 
minar una carta o un discurs. I amb aixb donen per cancelades les seues obligacions 
morals i fora de discussió el seu valencianisme., (El valencirt i Garcia Sanchiz, <(Taula,, 
núm. 20, maig 1929, p. 4). Garda Sanchii va somniar, devers 1908, de convertir-se en 
una mena de Xenius valencih. El 22 de setembre de 1908 va publicar al diari <(Las Pro- 
vincias, un article intitulat La lengua valenciana, on escrivia que cttinicamente sintiéndo- 
se levantino de toda la raza, puede fructificar un renaiximent: hay que estar convenci- 
dos de la misión de Levante en el siglo xx (...) Nuestra misión es exaltar la raza latinan. 
Al costat d'eixa peregrina afirmació, Garcia Sanchiz proposava: ctYo creo que si deberia 
precisarse la ortografia de nuestro dialecto (...) Lo que no parece oportuno es ni caste- 
Llanizar2a, ni valencianirarla. Y o  sostengo que 10 conveniente esd en... catalanizarla: ilun- 
timonos en trna acción común!>>. Aquest X2nius frustrat suplicava a Teodor Llorente en 
una carta datada el 4 de febrer de 1907: ctMire V., Don Teodoro; yo le pido que con- 
venra a Don Federico Dornénech para que me dé 50 6 60 pesetas mensuales, a cambb 
de crónicas desde Madrid. Seria una sección que yo titularia "GlosarioJ'; una seccron 
como la que hme mi amigo Xenius en <(La Veu de Catalunya, (Epistolari Llorente, 11: 
Cartes de llevantins (1901-1911), Barcelona 1930, p. 489). El coneixement &aquests textos 
el dec al company Francesc Pérez i Moragon, a qui, de la mateixa manera, vull agrair 
la seua minuciosa lectura del manuscrit. 

11. A. PIZCUETA, El carni de la nostra literatura, <(Taula*, núm. 13 (oct. 1928), p. 
7. <(Taula de les Lletres Valencianesn va acabar amb el núm. 38 del novembre de 1930. 
Els dos darrers números varen ser dirigits per Almela i Vives havent plegat Adolf Piz- 
cueta, el qual va passar a organitzar 1'AgrupaciÓ Valencianista Republicana i a exercir 
com a director d'ctAvant*, el seu brgan d'expressió. Segons el mateix Adolf Pizcueta, 
en una conversa recent, la tirada de la revista oscillava entre els quatre-cents i els cinc- 
cents exemplars, la majoria dels quals eren venuts per subscripció, la qual era la font prin- 
cipal de subsistL.ncia de la revista. La majoria dels subscriptors vivia a la ciutat de Va- 
Itncia, encara que n'hi havia nuclis petits en alguns pobles del País i en la ciutat de 
Castelló. 
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estamordida de la nostra gent i fer possible la surgencia d'un grup selecte diri- 
gent composat per tot 10 millor de les inteBig2ncies valen~ianes.)>'~ 

La consciencia que escriure en valencih era una forma d'establir un com- 
promís polític amb la identitat nacional del poble valencih va prendre cos entre 
1927 i 1930. Adolf Pizcueta ja precisava amb exactitud que <<quan s'escriu en 
valencia es fa una afirmació política, perque la llengua és per a nosaltres quel- 
com més que un simple instrument expressiu)>.'"uan el mallorquí Joan Estel- 
rich escrivia que <<ésser artista ha vingut a representar per a nosaltres com a 
ésser uns lluitadors, uns militants),," la neutralitat de la intelligencia, la seua 
tendencia a l'escapisme o a I'evasió quedaven desqualificades. A les portes de 
1930, amb els vents polítics que agitaven la llarga agonia monhquica i amb 
els fantasmes del comunisme i del feixisme recorrent Europa, la sensibilitat de 
l'escriptor valencih intu'ia els compromisos de I'escriptor en uns moments en 
que la literatura del nou romanticisme, l'art social de masses, s'anaven impo- 
sant inexorablement. Carles Salvador, la figura literhria de més talla intellec- 
tual del període, passava comptes amb els seus versos avantguardistes de Vermell 
en to major en to contrit: <(Escriure per dilettantisme fóra en les hores d'ara 
cas d'imperfecció, de mutilació d'amor a la terra.)>" 

L'acte d'escriure connotava unes responsabilitats polítiques que en el cas 
de les nacionalitats culturals de l'estat espanyol accentuava la seua significació 
política antifeixista. Era ben sabut que el feixisme era enemic mortal de les 
nacionalitats; i ben aviat es veuria que no pas tan sols el feixisme de Mussolini: 
també el de Hitler, Franco, i un llarg etcetera, que no trigarien a aparkixer. 
Si la literatura de la decada dels trenta, la literatura del nou romanticisme, 
anava a liquidar la concepció de l'art com a patrimoni d'una classe social i a 
enterrar la tendencia minoritiria i elitista de les avantguardes <(deshumanitza- 
desn dels anys vint, el descredit d'aquestes mateixes avantguardes deshumanit- 
zades anunciava la tenditncia vers un art de masses, social, popular, característic 
del nou romanticisme.16 Perb el nou romanticisme havia de fer front a les defi- 
ciencies infrastructurals d'una cultura anbmala i mancada de <<normalitat,,. Par- 
lar de literatura valenciana de masses era una inconseaiiencia sociolbeica. La " 
minoria valencianista adreqaria, doncs, tot el seu esforCAvers el fantasma &un 
destinatari que, en rigor, no existia: el <(poble)> valencih amb consciencia na- 
cional. El proletari i el llaurador del País Valencih, majorithriament afiliats a 
I'anarquisme, no posse'ien aleshores cap sensibilitat per a la problemhtica nacio- 
nal. i el circuit del redrecament cultural es redu'ia. doncs. a un hmbit intel- 
lectual petit-burges i -fins podríem afirmar sense temor- cenyit als límits 
urbans de la mateixa ciutat de Valitncia. No podem perdre mai de vista el 
context social en quir s'inscriu aquest procés cultural. 

12. F. CABALLERO i MUGOZ, Concepte de la cultura, <(Taula)>, núm. 14 (nov. 1928): 
p. 5. 

13. A. PIZCUETA, El moment de les nostres lletres, <(Taula)>, núm. 8 (maig 1928), p. 7. 
14. Joan ESTELRICH, El Renaixement Valencid. Als germans de Valbncha, <(Taula)>, 

núm. 17 (febr. 1929), p. 3. 
15. C. SALVADOR, El nostre cami i la nostra veu, <(Taula)>, núm. 17 (febr. 1929), p. S. 
16. Faig ús del concepte de <mou romanticisme)> per tal de caracteritzar la inflexió 

artística i literlria espanyola pels voltants del 1930, la qual, per cert, va trobar en el 
llibre de José D i ~ z  FERN~NDEZ, El nuevo romanticisme. Polémico de arte, politica y li- 
teratura (Madrid 1930), la seua millor expressi& La literatura del ctnou romanticismen 
venia a desplacar la literatura <(deshumanitzada)> que Ortega havia radiografiat I'any 1925 
en el seu assaig La deshumanización del arte. 
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Perb els problemes no s'aturen ací. No sols no existia un públic popular 
constitui't com a públic lector, sinó que el redreg havia de ser estructuralment 
antipopular. La minoria intellectual havia d'utilitzar l'art i la cultura com a 
vehicle pedagbgic per educar la consciencia collectiva del poble valencih. Aques- 
ta relació entre minoria intel~lectual dirigent i poble adquiria tons particular- 
ment virulents a l'ambient socioliterari valenciii. La feblesa de la tradició lite- 
&ria valenciana " fa possible que Gil Albert, Miguel Hernández o Pla i Beltran 
apareguin, de cara a fora, com a <(poetes populars valencians)>, mentre que la 
feina primordial del poeta valencih autbcton rau a construir una llengua lite- 
riria <(normal)> a partir del rebuig de la llengua colloquial i popular, composta 
per un Iexic <(curt, baix i barbaritzat)>, que sigui la base d'un art popular sense 
cap mena de mistificació populista: <(Neguem que hi haja que situar 1'Art a 
nivell de l'estultícia del vulgus per un mal entes desig de divulgació. Amb este 
sistema no es consegueix més que la desvalorització del prestigi de nostres 
lletres i I'ernbrutiment de l'idioma. Creiem, pel contrari, que l'obra dels lite- 
rats deu encaminar-se cap a la consecució de que, pel seu mitjh, el gust del 
públic ascendixca fins a la depuració.)>'" 

Caballero i Muñoz exposava una estratkgia possibilista que potser era l'úni- 
ca factible davant la realitat sociolbgica valenciana: la minoria havia d'acon- 
seguir una dignitat específica i abandonar la temptació populista per tal de 
poder exercir a la llarga la seua funció didhctica: <(Ha d'impresionar més, hdhuc 
a aquells que sols creuen en l'aptitut de nostre idioma per el sainet de costums 
i el romans festiu, que l'obra dels escritors valencians siga considerada i esti- 
mada, per els estudiosos de Valencia i de fora d'ella, que no els esforgos dels 
literats per descendir a la comprensió del vulgus en un nivellament corrosiu 
i desmoralitzador .)>I9 

L'opinió de Caballero, que jo subscriuria, desment les incapacitats de la 
llengua valenciana que un Menéndez Pelayo o un Unamuno assenyalaven. No 
hi va haver prou de temps per aconseguir-ho. Es va fer molt entre 1927 i 1936, 
perb va restar molt més per fer, per ctnormalitzar)>. 

La concepció racional d'un valencianisme catalanista va ser una de les apor- 
tacions més fecundes de la minoria intellectual capdavantera. Les relacions 
entre el Principat i el País Valencih es varen intensificar durant aquest període. 
El grup de <<Taula)> no compartia en absolut eixe vidriós anticatalanisme les 
arrels i motivacions del qual requereixen una clarificació tan urgent com inelu- 
dible." Artur Perucho és el responsable d'una secció fixa de la revista, <<Crhni- 

17. Una feblesa que manté encara una vigencia absoluta i que es tradueix en una 
tradició literhria mancada &impuls per desenvolupar-se per ella sola: <<Sembla que els poe- 
tes valencians són incapacos de mantenir la tensió literhria necesshria per a despertar vo. 
cacions que es justifiquin exclusivament en ella. Les lletres del País Valencih es nodrei- 
xen d'escriptors convertits a la llengua, incorporats després de passar pel castelli, i no 
d'una prolongació natural de les forces internes, per tradició viva, de la mateixa lite- 
ratura)>, escriu Joan FUSTER en la Introducció a la seva Antologia de la poesia ualencia- 
na (Barcelona 1956), p. 60. 

18. F. CABALLERO I MUÑOZ, Art popular, <<Taula)>, núm. 22 (jul. 1929), p. 4. 
19. F. CABALLERO I MUÑOZ, ¿Divulgació? ,jSeleccid?, <<Taula)>, núm. 23 (Ag. 1929), 

p. 4. 
20. Sobre l'anticatalanisme al País Valencih ha aparegut un dossier en el núm. 5 

de ctL'Aven~p (set. 1977). Cal llegir, també, el treball d'Alfons  CUC^, Dincfmica dels Pa?- 
sos Catalans: una perspectiva valenciana, <<Arguments)>, núm. 3 (1977), ps. 35-47, en el 
qual i'anticatalanisme és analitzat histbricament en quant actitud ctideolbgica)> vinculada als 
interessos polítics de la classe dominant valenciana. 
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ques catalanes)>, destinada a servir de pont entre les dues comunitats, perque, 
en realitat, el desconeixement era total, <(llevat un petit grup de joves simpatit- 
zants)>." El cert és que Carles Salvador, en la seua fase avantguardista, era més 
prbxim de Salvat-Papasseit que no de <(La Gaceta Literarial> de GimCnez Caba- 
Ilero. La preskncia d'una delegació valenciana en la trobada d'intellectuals cas- 
tellans i catalans celebrada a Barcelona el 1930 responia a eixa voluntat d'inte- 
grar-se en el món cultural c a t a l  al qual de fet ja pertanyien, tot reclamant la 
solidaritat de Catalunya. El banquer Ignasi Villalonga i el periodista i polític 
Juli Just constitu'ien la representació del País Valencih en eixa ocasió? Aquesta 
presencia, perb, no significava una incorporació satisfactbria de la cultura valen- 
ciana a l'hmbit catalh. El retard de la realitat valenciana era manifest i Carles 
Soldevila així ho remarcava: <(Els coratjosos comensals de la "Taula de Lletres 
Valencianes" es troben a hores &ara davant d'algun dels problemes íntims que 
nosaltres hem hagut de resoldre deu o quinze anys enrera.)>= 

Puix que el redregament de la cultura valenciana estava hipotecat per defi- 
ci6ncies estructurals, tot l'esforg havia de partir d'un punt previ: I'extensió i la 

21. A. PERUCHO, Comprensió i cordialitat, ((Taula)>, núm. 3 (des. 1927), p. 9. 
22. J.  VENTALL^, LOS intelectudes castellanes y Catahfia. (Barcelona 1976). Joan 

Chabhs també va assistir com a representant de la intellectualitat valenciana a la reunió 
de marc de 1930 a Barcelona (cf.  op. cit., p. 69). Chabhs, junt amb Max Aub i Juan Gil- 
Albert constitueix la representació de l'avantguardisme valencih en llengua castellana, de 
ben poc relleu aleshores tal com deplorava el crític Calvo Acacio, ja esmentat, des de les 
pagines de l'almanac de ((Las Provincias)> de 1928. 

23. MYSELF, ~Diuulgació? ,+Selecció? ctTaula)>!, núm. 24 (set. 1929), p. 3. Pel seu 
costat, Carles SALVADOR censurava la despreocupacio amb qui. el Principat assistia al pro- 
cés de redrecament cultural valencih en els termes següents: ((El cert és que al Princi- 
pat, fora d'un grup i redu'it d'intellectuals, la resta del poble no ha compres que els 
valencians tenim amb ells uns mateixos interessos espirituals que defensar i que els idio- 
mitics -la nostra literatura per tant- no són altres que els d'una varietat del tot lin- 
güístic catalh. Els hbmens guies, els literats mateixos, es desentenen de la producció va- 
lenciana., (El  nostre polígon literari, ctTaula)>, núm. 10, jul., 1928, p. 3). Aquestes parau- 
les de Carles Salvador contrasten, d i d e s  com són per caracteritzar l'actitud del Prin- 
cipat davant de l'actual procés de redrec de la cultura valenciana, amb el desenterrament 
per part del pseudo-valencianisme regionalista del fantasma de l'ctimperialisme catalb. 
Fa caure la cara de vergonya l'actitud del ctbúnker-barraqueta d'ench de la mort del 
general Franco: la seua escandalosa incompetencia científica, la carencia d'arguments plau- 
sibles pel que fa al domini lingüístic, la violencia amb que s'ha fomentat últimament 
un seguit de polemiques ridícules que només tradueixen provincianisme i un incre'ible 
complex d'inferioritat. El seu anticatalanisme agressiu amaga interessos polítics reaccio- 
naris, mentre la irracionalitat feixista del seu pseudo-valencianisme desqualifica la insis- 
tencia obsessiva en un fet diferencial valencih que, admes per la majoria, no pot nodrir- 
se Únicament d'anticatalanisme <(regionalista)>. Si en el referindum del 15 de desembre, 
la demagbgia governamental va fer servir eslbgans del tipus <(País Valencih, sí)> per tal 
d'aconseguir un vot afirmatiu, el nostre ctbúnker-barraqueta,,, tossut, insisteix en el <(Reg- 
ne de Valencia)>. En aquest sentit, la franja blava acompanyant les quatre barres com 
a bandera específicament <tvalenciana)> ha esdevingut el símbol anticatalanista del pseudo- 
valencianisme polític més reaccionari, no gaire diferent de la retbrica <(regionalista)> d'A- 
Iianza Popular en el seu míting de marc de 1977. 

Joan Fuster ens adverteix en aquest sentit que des  actituds antagbniques reflectei- 
xen, en el pla del debat presumptament erudit, unes posicions militants tan dihfanes, 
que serh innecessari advertir o subratllar el fons "polític" latent. D'una banda, trobem 
els qui aspiren a un País Valencih "normal", amb solucions de llibertat i de salut col- 
lectiva esperancada; en l'altra, hi figuren les remores provincianes i genuflexes, folklorit- 
zants i castellanitzants que, per miopia o per interessos evidents, vénen practicant de 
sempre la més trista claudicació  nacional"^> (Joan FUSTER, El blau en la Senyera, ValPn- 
cia 1977, p. 3.) Un exemple <tblau)> és I'anbnim full de divulgació de Lo Rat-Penat, La 
Senyera valenciana (Valencia 19771, on s'afirma que la bandera amb la franja blava <(és 
el símbol de totes les terres del Regne de Valencia)> (op. cit., p. 8). 
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unitat de la llengua exigien la prictica de les normes gramaticals del mestre 
Fabra, que Carles Salvador defensava amb l'autoritat del seu prestigi inteuec- 
tual. No puc deixar de transcriure un fragment de Pompeu Fabra en el qual 
refereix amb ponderació i equilibri un programa de treball molt raonable per 
a la normalització lingiiistica de la llengua: <<Cal continuar sense defalliments 
l'obra de depuració de la llengua valenciana, encara que no es preocupin gaire 
d'acostar-se al nostre catali, perb procurant descastellanitzar I'idioma, redrelar- 
10 i enriquir-10. Elevant la llengua escrita per damunt dels parlars valencians 
actuals, recolzant-la en el valencii del segle xv i el &aquelles contrades on avui 
es conserva més pur, es produiria un valencii que no fóra pas una llengua 
altra que la catalana nostra, sinó la modalitat valenciana de la llengua catalana, 
al costat de la nostra modalitat i de la modalitat mallorquina. 

)>Molts valencians creuen encara que l'obra d'unificació del catali escrit 
suposa la supeditació de llur varietat idiomitica al ca ta l  de Catalunya. No, 
no es pretén de supeditar cap varietat a una altra: es tracta simplement que 
dintre cada una de les tres grans regions de llengua catalana, es realitzi una 
obra de depuració i de redrelament de la llengua. 

)>Eliminats, dintre cada varietat, els castellanismes de lkxic i de sintaxi, 
reintrodu'ides en la llengua escrita les paraules i les construccions perdudes du- 
rant els segles de decadencia literiria, enriquida la llengua escrita pels mots i 
girs que ens ofereixen els diferents parlars actuals, bandejades les corrupteles 
que hi pullulen, evitades les grafies consagradores de províncies merament dia- 
lectals, les diferkncies que encara trobaríem entre la llengua de Catalunya, de 
Valencia i de Mallorca, potser es reduirien a unes quantes diverghcies morfo- 
Ibgiques. I ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola 
llengua literiria.s* 

<(Taula)> va llan~ar immediatament una convocatbria als escriptors valen- 
cians per tal d'aconseguir una unificació de criteris que posés fi a nl'anarquia 
ortogrifica de la llengua valencianas, proposant que les principals publicacions 
de la cultura valenciana (L'Estel, <(Taula de Lletres Valencianes)>, <tButlleti de 
la Societat Castellonenca)>, Cultura Valenciana, Acció Valenciana) arribessin a 
un acord i redactessin unes normes ortogrifiques que servissin de pauta co- 
muna. 

<(Taula)> va contribuir decisivament a eixa feina de dignificació de la llengua 
que era l'objectiu primordial de la joventut intellectual valenciana. En paraules 
de Caballero i Muñoz: <(l'escriptor valencii (...) ajunta al seu ideal artístic 
l'ideal de dignificació de nostra llengua que informa tota la Poesia Valenciana 
&ara)>." El catalanisme literari de la minoria intellectual era, doncs, coherent en 
relació amb els seus propbsits. 

<(Taula de Lletres Valencianes)> i la introducció de la polkmica sobre 
l'avantguardisme en la literatura valenciana 

No entendríem res de la significaci6 de <(Taula)> com a revulsiu de l'ambient 
literari valencii si no valorivem la polemica sobre I'avantguardisme provocada 

24. Martí MARTELL (pseudbnim de Miquel DURAN DE VALBNCIA), LO que diu Pom- 
peu Fabra del seu viatge a Valdncia, (<Taula>>, núm. 33 (juny 1930), p. 9. 

25. Als escriptors valencians i a les publicacions vdencianes, (<Taula>>, núm. 34 (jul. 
1930), p. 3. 

26. F. CABALLERO I MUÑOZ, Catalanisme literari, <<Taula>>, núm. 11 (ag. 1928), p. 14. 
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per la publicació, l'any 1929, de Vermell en to major de Carles Salvador. De 
fet, <(Taula)> va ser la plataforma d'expressió de la polkmica i on va ser repro- 
dujit amb intenció de promoure-la el manifest avantguardista de ctL'Amic de 4 

les Arts)>.'' L'objectiu d'Enric Navarro i BorrPs, primer director de la revista 
i responsable de la publicació del document, era contribuir a la ruptura amb la 
tradició literhria llorentina i jocfloralesca, <(trencar la tradició de la barraqueta, 
llauradora bledana, l'horta flairosa, etc. Crear-se cadascú la seua personalitat, 
i sobretot, fer un cos de lectors avesat a tots els ritmes i tendkncies ja que, com rl 

tots sabem, resten incondicionals de la nostra literatura, precisament, eixos I 

amants de la tradició que abans he dit)>.'"a complexitat de la situació socio- 
literhria era evident: no solament no existia un públic lector, sinó que calia 
liquidar la figura de l'incondicional perqui. dificultava el procés del redre- 
qarnent. 

La ruptura amb la tradició vigent va ser la principal aportació de l'avant- 
guardisme a la literatura valenciana. Gs clar que parlar de literatura valenciana 
vol dir, amb propietat, parlar de poesia. Enric Navarro i BorrPs ho2ccentuava: 
aparlem sols de poesia perque és l'expressió literhria de Valkncia)>. En aquest 
sentit, avantguardisme vol dir Vermell en to major. L'expressió avantguardista 
de Carles Salvador suposava la incorporació, amb retard, de la literatura valen- 
ciana a l'avantguarda europea contemporhnia i, en específic, a l'avantguarda del 
Principat. En qualsevol cas, es tractava d'un desafiament obert als tbpics i 
localismes mistificadors de la literatura valenciana tradicional, es pretenia de 
fer en la prhctica taula rasa, de debb, de la postica llorentina i de preparar la 
pista per al futur llanqament de la nostra poesia. Si entre nosaltres predomi- 
naven les poktiques sobre els poemes, el llibre de Salvador contribula a reduir 
distincies. L'avantguardisme volia desinfectar l'estancament de la nostra poesia 
i els seus efectes eren, doncs, higihics. La renovació del llenguatge literari 
resultava obstaculitzada per la inkrcia o la mediocritat ambientals, per la rutina ~ 
de la nostra poesia: 

27. <<Taula)>, núm. 7 (abr. 1928), p. 15. Una correcta interpretació del sentit <<mo- 
dernitzador, de l'avantguardisme en la literatura valenciana i de la voluntat de <*aulas 
de construir un ambient cultural cctotal)), el descriu Ricard BLASCO en una lletra recent: 
<(Amb "Taula de Lletres Valencianes" (1927-1930) entrava en lliga una nova generació. 
Els homes que la feren no volien trencar amb les generacions anteriors, bé que tampoc 
acceptar-les sense critica. Llur conexió amb un Ernest Martínez Ferrando, per exemple, 
suposava una continuitat; cal tindre present que l'obra d'aquest novellista significava una 
voluntat de modernització parella a la mantinguda pels homes de "Taula". La publica- 
ció del "Manifest groc" i la poltTnica ulterior en són reveladores: modernització s'hi 
empenyia a les darreres conseqüSncies. D'altra banda, hom veu a Taula" que eIs qui 
la feien, salvant criteris diferents i també oposats esteticament, pretenien construir un 
ambient cultural "total". Es aixb, sense dubtes, allb que els distingeix de les generacions 
precedents. Per a ells, el conreu de la. literatura vernacla no podia estar limitat al "color 
localn ni tampoc cenyir-lo a reduccions temhtiques; ni menys podia ésser una curiositat 
sense encadenament amb la resta de les manifestacions intellectuals. La cultura vernacla 
era per ells un tot. Aixb es veu clar repassant els índexs. Hi ha una voluntat integrado- 
ra dels diversos aspectes culturals sota una comuna denominació, que és la identitat va- 
lenciana.), La lletra de Ricard BLASCO, datada a Madrid el gener de 1977, apareixerh re- 
produida en un llibre sobre el ((11 Congreso Internacional de Escritores Antifascistasn, 
que l'editorial Laia ha de publicar molt aviat. 

28. Enric NAVARRO I BORRAS, El manifest dels de ctL'Amic de les Artso, encara, 
<<Taulas, núm. 8 (maig 1928), p. 11. 

29. Vegeu la nota anterior. 
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<(Els versos braus de Salvador 
com la llebre li fuig al cagador 
salten de la rutina.)>M 

Per aixb era necessari l 'a~ant~uardisme: <(aquest és un llibre bell. I necessari. 
Dos vegades beli (...). Ja el valencii pot cantar en politonal rapsbdia moder- 
naa.31 Amb les incorporacions de Thous i Navarro i Borris l'edició de Vermell 
en to major era un autentic manifest avantguardista dins el panorama de 12 
poesia valenciana. Llangat el desafiament, no va trigar a iniciar-se una polemica 
de proporcions insblites per al redui't ambient literari valencih, la qual, a més, 
va assolir graus de violencia i acritud que ningú no hauria gosat imaginar. 
El debat sobre la problemitica literiria valenciana, acarnissat com era, no era 
sinó un símptoma &una vitalitat creixent. 

LLI pol2mica sobre l'avantguardisme a la literatura valenciana: 
de Vermell en to major (1929) a La poesia valenciana en 1930. 
Antologia (1 930) 

Els populistes. Les crítiques a Vermell en to major qüestionen la proble- 
mhtica de fons del sentit de l'avantguardisme dintre de la literatura valenciana. 
Miquel Duran de Valkncia, el més acerrim detractor de l'avantguardisme, ad- 
dueix el seu desfasament en relació amb les literatures europees i en ressalta 
el caricter anbmal del status sociolbgic, <{perque no devem oblidar que Valenci; 
en l'aspecte de les lletres valencianes no és un poble normalment constitui't)>. 
L'oposició de Duran es resumeix en un triple front de lluita: 

<<hi ha que combatre com nociu per a la salud de les nostres lletres 
l'antiquat futurisme maquinista del fascista Marinetti, hui acadgmic 

gricies al fascisme, 
la indesitjable "Gaceta Literaria" 
i els sis o buit superrealistes catal ans^.^^ 

El <(Pamflet)> de Miquel Duran de Valencia, prbleg a la segona edició de 
les Canqons oalewianes, adquireix un carhcter resolt de contramanifest en rela- 
ció amb l'avantguardisme. L'actitud negativa de M. Duran no permetia cap 
equivoc; l'avantguardisme era al seu entendre <(la negació de l'esperit autbcton 
i del sentit comú. Es una cosa incoherent, ridícula, divertida, moltes vegades 
repugnant o ximple només. Pateix de confusió i de bilingüisme. Es una calum- 

30. Opinid de Navarro i Borris, dins C. SALVADOR, Vermell en to major (Castelló 
1929), p. 79. 

31. Avís de Thous i Llorens, dins op. cit., p. 6. 
32. Les tendbncies de la literatura valenciana, <(Taula)>, núm. 23 (ag. 1929), p. 1. 
33. Vegeu la nota anterior. Sobre els <(sis o huit superrealistes catalans, és bo de 

consultar I'artide de Joaquim MOLAS, El surrealisme a Catalunya. Notes per a la sevn 
histbria (1924-1934), a Actes del I I I  Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Ca- 
talanes (Cambridge 1976), ps. 283-299. Sobre el surrealisme valencia es pot llegir i'arti- 
cle de Rafael VENTURA-MELIA, ¿El surrealisme va clavar una pica a ValPncia?, <(Las Proa 
vincias,, (20-X-1974). 
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nia i un insult a la nostra llengua)>." Miquel Duran era partidari del <cpopu- 
lismeu, el moviment literari que havia iniciat André Thérive, crític literari de 
<tLe Temps de Paris)> I'agost de 1927. <(La descripció del poble)>, puntal de 
l'actitud populista, era, per a M. Duran <(una convicció i una necessitat)> de la 
literatura valenciana: <(El populisme vol reaccionar contra el irrealisme i l'in- 
conscient provinent de Freud, contra el refinament psicolbgic, la sexualitat, la 
evasió en el fanthtic i proclama la descripció del poble.)>)' 

F. Caballero i Muñoz, reconeixent la intenció de ruptura de l'avantguardis- 
me amb la tradició llorentina, invalida (des rebeldies iconoclastes dels "nousv)> 
i reitera el recel generalitzat dels seus detractors que no esdevingués el vehicle 
d'expressió dels arribistes o esnobs que <(sols tracten &encobrir la seva buidor 
amb l'etiqueta de moda)>.>. Caballero defensa, per contra, la necessitat de recu- 
perar les <tessi.ncies eternes)> de la literatura valenciana. Per tant, sanciona: 
c(Deduim d'agb que precedeix, que a les lletres valencianes, ara per ara, no li 
calen -per dissort!- tentatives avantguardistes. Necessita de les sblides co- 
lumnes ans que dels arabescos exornatius.)C6 

No cal dir que eixes < d i d e s  columnes)> són les <tesskncies eternes)>, la 
recerca de les quals havia de constituir l'objectiu del populisme valencii. 

També Eduard Martinez Ferrando es mostrava contrari a l'avantguardisme 
tot adduint el seu caricter reaccionari en política. L'ombra del futurisme italii 
i les vinculacions de Marinetti amb el feixisme mussolinii pesaven poderosa- 
ment en aquestes valoracions. <(Taula)> resumia la seua actitud d'aquesta ma- 
nera: ((Eduard Martinez Ferrando s'ha encoleritzat contra les filtracions van- 
guardistes en les nostres lletres, per liberalisme i valenciania.)>" Tal radicalit- 
zació causaria, com a conseqü2ncia, que la polkmica aconseguís unes dimensions 
desproporcionades. Les acusacions contra Carles Salvador en el terreny polític 
eren absolutament injustes i la histbria no trigaria gaire a demostrar-ho. 

També Enric Duran i Tortajada va insistir a remarcar que l'avantguardisme 
era reaccionari en política, <<un equivocat cosmopolitisme: marinettisme retar- 
dat i ridícul)>, i escrivia en termes prou clars el seu judici advers: <(No comprenc 
als poetes valencians cantant als gratacels i als cocktails -artificis absurds-, 
i crec funesta eixa tendencia.s3" 

34. Miquel DURAN DE VAL~NCIA, Pamflet, <<Taula*, 26 (des. 1929), p. 3. Miquel 
DURAN acabava el seu Pmmflet de la manera següent: 

<<I ara, uns crits, que no han d'ésser sols els avantguardistes a cridar. 
A baix: 

el ciment armat, els anuncis lluminosos, el suro, les clavegueres i llur contingut, 
com elements de poesia! 

Visca: 
Poblet i Santes Creus i la llum del sol i el cor dels homes i la grandesa del 
mar! 

A fora: 
el bigot de Menjou i les patilles de Dalí. 

Visca: 
les barbes de Russinyol i el bigot de Charlst! 

A baix: 
I'anti-art, el fonbgraf, el jazz i el cock-tail! 

Visca: 
el nostre poble, la política, la cancó popular i el vi de la terra!), (ps. 3-4). 

35. Miquel DURAN DE VAL-~NCIA, Declaració, dins La poesia valenciana en 1930. Api- 
tolonia (Valencia 1930), p. 39: 

36. F. CABALLERO I MUNOZ, Interrogacions, <(Taula)>, núm. 21 (juny 1929), p. 4. 
37. Les tendhcies de la nostra literatura, <<Taulas, núm. 24 (set. 1929), p. 14. 
38. Enric DURAN I TORTAJADA, PoZ.tica, dins La poesia valenciana en 1930. Antologia, 

p. 53. Textos que completen la bibliografia <<populista)> implicada en la polemica i que 
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Els avantguardistes. L'actitud dels avantguardistes valencians la fixava amb 
precisió Carles Salvador en diversos articles de <(Taula)>. Podríem resumir la 
seua actitud en estos termes: 

a )  els avantpardistes negaven el carhcter pretesament reaccionari de la 
seua poetica: <(Si el futurisme de Marinetti era un pas per al feixisme, l'avant- 
guardisme valencih és un pas per al liberalisme. Deixeu que totes les cordes 
de la lira puguen ésser percutides i escoltareu les noves tonades liberals. Libe- 
ralisme = individualisme = democrhcia = antifeixisme.)? 

Aquesta negació l'acompanyava una afirmació explícita de <tcompromís)> de 
l'escriptor avantguardista valencia, la qual també comprenia una concepció de 
la literatura com a mitja i no com a fi. Al marge d'una concepció tan discu- 
tible com necessaris histbricament, les connotacions polítiques eren innegables. 
Segons Carles Salvador <(escrivim valencih per política i som sabeiors de les 
responsabilitats que tenim com a ciutadans. La literatura, per a nosaltres, és un 
mitjh, no una fi (. . .). El mot "avantguarda" té algunes significacions extralite- 
rhries que no ca1 [sic] oblidar>>." EI mateix Salvador ja avagava el caracter pre- 
cursor de l 'a~ant~uardisme valencih quan en subratllava el carhcter políticament 
progressiu: <(Som avantguardistes perqui: tenim necessitat, imponderable i in- 
explicable, d'avan~ar-nos a alguna cosa que pressentim justa i inevitable. Té la 
mateixa significació, encara que la nostra veu és debil i tota altra, que la lite- 
ratura russa de la pre-guerra. Gs una flama que crema l'esperit sense destruir-10 
i que raja en forma de poemes vermells de passió, de qualsevol passió.)$' 

6 )  Carles Salvador constata, per no deixar marge a l'equívoc ni a l'ambi- 
guitat, que la font de l'avantguardisme valencih és la literatura catalana: <(La 
nostra república de les lletres i d'ideals té una presi&ncia: Salvat Papasseit (. . . ). 
Rebutgem I'avís que la nostra terra no és en saó per a rebre l'avantguardisme 
literari. La nostra terra no és solament Valencia. La terra que té saó per a pro- 
duir "Els Nostres Clhssics" i la "Fundació Bernat Metge" pot produir i produeix 
poetes valencians. Denunciem els escriptors dialectalistes i subdialectalistes per 
llur incapacitat mental i cordial. Rebutgem l'acusació que estem influi'ts per 
Marinetti i "La Gaceta Literaria ". El nostre meridih literari és Barcelona.. . )>"' 

donen una idea ,del volum i ressonincia aconseguits pel debat, són: Miquel DURAN, Fu- 
tnrisnzo, nzaquznzsnzo, vanguardzsmo, <(Las Provincias, (12-VII-1929), i jC~idado con el 
vangunrdismo!, <(Las Provinciass (20-VII-1929); Eduard MART~NEZ FERRANDO, La maca- 
nnda vanguardista, I, 11 i 111, <(La Voz Valenciana), (12, 15 i 19-VIII-1929); idem. U n  nzi- 
sacantano se proclama genro, I i 11, <<La Voz Valenciana), (23 i 24-VIII-1929); idenz, Una 
nclaración todavía, <(La Voz Valenciana* (26-VIII-1929); idem, Ln crítica entre nosotros, 
<(La Voz Valenciana), (IX-1929?); idem, La verdadera vanguardia y la falsa <(La Voz Va- 
lenciana (16-IX-1929?); idem, Los renacimientos populares y 10s ideales de uangz~ardza, 
<(La Voz Valenciana), (26-IX-19291); idem, El siglo X I X  y 10s cnsi 29 azos de! X X ,  
r i 11 <(La Voz Valenciana, (x-1929?); idem, La actud rrifaga de renovación, 
<(La Voz Valencianas (9-XI-19292); F. CABALLERO I MUÑOZ, El vanguardisnao, la 
poesia valenciana y un  libro de Bayarri, <(Las Provincias), (VIII?-1929). No he pogut com- 
provar les referencies d'aquests articles, que corresponen a l'arxiu personal de Carles 
Salvador. 

39. Carles SALVADOR, Significació del vangamdisme, <<Taula)>, núm. 24 (set. 1929), 
p. 8; reprodu'it a Carles SALVADOR, 4 elogis i 4 cues (Valencia 1973), p. 34. Cal no 
oblidar el caire revolucionari del futurisme de Maiakovski. 

40. Carles SALVADOR, Colps d'escut z de sdgeta, <(Taula)>, núm. 23 (ag. 1929), p. 6; 
reprodu'it a 4 elogis i 4 cues, p. 34. 

41. C. SALVADOR, Significació del vangunrdisme, op. cit., p. 36. 
42. C. SALVADOR, Colps d'escut i de sageta, op. cit., p. 34. 
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C)  l'acusació d'elitisme i vocació minorithria com a trets de l'avantguar- 
disme no s'ajusten, segons que sembla, a la realitat de la literatura valenciana. 
Si hem caracteritzat l 'esfor~ de la intellectualitat com a estructuralment minori- 
tari, <canti-popular<( i ctanti-populista)>, les paraules de Carles Salvador s'adeien 
amb la situació social valenciana, la qual les carregava de raó per més que la 
realitat que reflectien no fos estimulant des de cap punt de vista: <(Rebutgem 
l'acusació que fem obra impopular. Poble és un conjunt de ciutadans. L'aristo- 
crlcia de l'esperit, de la cultura és poble. Ella més que ningú té set de lite- 
r a t ~ r a . > > ~  

d )  <(Colps d'escut i de sagetan és un autintic plec de deschrrec contra els 
detractors de I'avantguardisme. Carles Salvador discrepava de l'atribució &un 
caracter anacrbnic per part dels seus adversaris: ctL'avantguardisme no podia 
naixer abans d'ara a Valencia. g s  producte, natural, del temps. Denunciem com 
antiquats els copiadors de Llorente, d9Escalante, d'Antoni de Cidon i de "La 
Traca" .>>" 

Les canyes es convertien en llances en contra dels populistes, perqu6 
aquests, paradoxalment, eren els <(copiadors de Llorente)>. Si la feina principal 
de la poesia valenciana residia en la ruptura amb la tradició llorentina, la veritat 
és que els avantguardistes dinamitaven els ponts mentre que populistes i ccpai- 
satgistes sentimentals)> els prolongaven. La feina de ctdesnormalitzación es rea- 
litzava a través de l'exigkncia constructiva de l'avantguardisme, que es consi- 
derava destructor de la tradició i, alhora, precursor de la nova poesia, la qual 
esdevindria I'expressió de la societat futura: <(Desnormalitzem la poesia exis- 
tent; foragitem el tbpic del benestar poetic, de la belletat poetica; ens evadim 
del paternalisme floralesc; acusem els poetoides per panxacontents i renovem, 
construim al temps d'enderrocar. Preparem, liberalment, I'adveniment d'una 
poesia nova per al dia d'una vida nova.)>" 

En definitiva, la lucidesa dels avantguardistes, coincidint en la necessitat 
de la ruptura, els impulsava a una destrucció constructiva dels residus de la 
tradició vigent, alhora que es configurava l'exigencia d'assaltar el poder de 
l'ambit literari: ((Sabem el valencia en renaixen~a i procurem una absoluta 
esplendor, més radiant, encara, que la dels cl~ssics. Denunciem, per tant, com 
assassins del valencia, la persistencia del floralisme -no els Jocs Florals- 
(sense paradoxa), els setmanaris infrapopulars, molta part del teatre actual, el 
llibre de Poesies d'Estanislau Alberola, el de Brots de la terra de Gayano Lluch 
i la literatura que en llengua estranya fan els literats valencians (...). Hem 
acusat el floralisme i no els Jocs Florals. El vas va ésser fet per a provocar el 
renaiximent literari i féu un gran bé. L'aigua clara que contenia es féu putre- 
facta i produí el floralisme, escola estetica indesitjable. Podem regenerar els 
Jocs Florals, i per a conseguir-ho assaltarem, si és menester, els cadirals.)$6 

43. C. SALVADOR, OP. cit. 
44. C. SALVADOR, OP. cit., p. 35. Per més ironia, Carles Salvadar situava histbrica- 

ment i'inici de i'avantguardisme valencii en 1'Himne en llaor de la Pdtria Futura, del 
seu ctenemica populista Miquel Duran de Valencia, qui en 1910 ((trencava les formeg 
academicistes en una viril protesta esfereidora, més contra un estat de coses inadmissible 
que contra les clbsiques formes de i 'at  poeticas. 

45. C. SALVADOR, Significaci6 del vanguardisme, op. cit., p. 36. 
46. C. SALVADOR, Colps d'escut i de sageta, op. cit., ps. 34-35. A fi de completan 

la imatge avantguardista de Carles Salvador és de consulta obligatbria el seu article El 
jua, el maquinisme i la poesia pura, <<Taula*, núm. 11 (ag. 1928), ps. 9-10 i núm. 12 
(set. 1928), ps. 11-12. Apareix reprodu'it a 4 elogis i 4 cues, ps. 30-32. Un curi6s exer- 
cici avantguardista de Carles SALVADOR és Amb el tita1 que vullgrazl (Assaig de teatre 
valenciLi d'avantguarda), <<Taula,, núm. 26 (nov. 1929), ps. 6-9. 



Els temors d'esnobisme eren incerts i s'imposava el sentit higiknic i univer- 
salista de I'actitud avantguardista. Thous, que no es considerava absolutament 
avantguardista, en ressaltava el profit: <(El fugir dels floralismes i escabucar- 
nos -uns quants- en la piscina higienica d'aquesta independkncia poetica, ha 
fet que s'acostaren a nosaltres jóvens de vhlua de tots els camps artístics i que 
nostra veu prenguera una volada ampla amb un carhcter universal que mai 
s'havia assolit.)," 

En termes molt prbxims Almela i Vives subratllava la fecunditat avant- 
guardista pel que tenia d'antidot contra el localisme i el provincianisme: <(Carles 
Salvador bé per un íntim convenciment, bé per un propbsit de thctica, ha in- 
corporat a la llengua valenciana les formes i les expressions d'allb que en altres 
llengües s'anomena nova literatura.)>" 

LS es va L'enfrontament entre les poktiques avantguardistes i les populist- 
reflectir amb nitidesa a La poesia valenciana en 1930. Antologia, publicada per 
l'editorial L'Estel, plataforma editorial del llibre valencih, creada el mes d'oc- 
tubre de 1928 des de la revista <<Taula)>. El llibre no afegia res de nou a les 
polemiques que la revista ja havia analitzat, per6 es constitui'a en testimoni de 
l'escissió entre populistes i avantguardistes al llarg de 1929 i 1930, la qual es 
remuntaria ben de pressa davant la imminkncia republicana. Allb que Panto- 
logia palesava sense cap dissimulació era la feblesa creadora de la poesia valen- 
ciana, el cansament a causa d'una polemica tan acarnissada i llarga per6 sense 
cap realització poetica de prou talla. Més poetica que no poemes, com Alrnela 
i Vives insinuava de manera forca transparent: <<De totes maneres, és més fhcil 
-ai!- teorisar que fer versos.)? 

No m'estendré en l'examen de les poktiques de 1930 perquk coincideixen 
substancialment amb les actituds mantingudes pels seus autors en els debats 
consignats a les phgines de <(Taula)>. Així, els populistes defensaven amb una 
insistkncia coratjosa els seus punts de vista sobre l'avantguardisme: 

<(Cal retornar al passat, a la nostra Renaixenca, no per retrocedir, 
sinó per a afermar-se i saltar, per sobre d'aquests últims anys i d'aquests 
avantguardismes lamentables, n un esdevenidor realment nou i nostre 
i alhora universal. 

BA l'actual avantguardisme, estrany o estranger, antiliterati, anti- 
polític, esplai de gent vanitosa i mancada de carhcter, que trafiqueja amb 
els mots: nou, postguerra, joventut, sensibilitat, puresa, esport, inter- 
nacionalisme, maquinisme, antenes, raids i meridians, cal oposar i cal 
imposar: 

)>Poble, personalitat, intelligtncia, cultura, política, democrhcia i 
Ilibertat.~>s" 

47. T ~ o u s  LLORENS, Puntuacions, <(Taula,, núm. 22 (jul. 1929), p. 6.  
48. A[LMELA] I ~ [ I V E S ] ,  ctVermell en to majora, poemes, per Carles Salvador, 

<<Taula)>, núm. 22 (jul. 1929), p. 14. 
49. La poesia valenciana en 1930. Antologia (Valsncia 1930), p. 7. Una anssi de 

les antologies de poesia valenciana es pot llegir a Al llarg de quatre antologies potti- 
ques, prbleg #Amadeu FABREGAT a la seua antologia Carn fresca. Poesia valenciana jove 
(Valsncia 1974), particularment, p. 11-17. 

50. Miquel DURAN DE VALENCIA, <tDeclaraciÓ>>, dins La poesia valenciana en 1930, 
p. 40. 
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Caballero i Mufioz i Enric Duran i Tortajada, els quals Fuster inclou en 
allb que encertadament denomina <<paisatgisme sentimentaln,s' denominació al 
capdavall equivalent a la de populisme, es reafirmaven en les seues actituds. 
De tal manera que Caballero i Mufioz declarava: <(La meua ambició artística 
seria cantar la nostra Terra -la mar, I'horta, l'ambient- amb paraula i emoció 
verge, descobrir el tresor incbgnit, impolrlut, que va passar desapercebut a la 
mirada esvaida de tants poetes, simples versadors d'anecdotes, com ha sofert 
la nostra Anima, el nostre paisatge.. .D" 

Per a Enric Duran i Tortajada, els seus versos eren <(fills de l'emoció i del 
sentiment), i la seua oposició a l'avantguardisme l'expressava en termes prou 
violents: <(No són, puix, aixb que alguns anomenen avantguardisme i que no 
és més que domini de la tecnica -10 que als meus versos sens dubte manca- 
i manca de sinceritat -10 que als meus versos sobra.)?' 

Els avantguardistes també es definien amb una violkncia comparable. Carles 
Salvador ho feia en estos termes: 

<(S6c un polític de l'idioma. 
)>Faig poesia avantguardista perqu; en altres qüestions prou més 

interessants i importants que les literhries també en sóc, o almenys me 
sento, d'avantguarda. ( . . . ) 

)>No voldria mai deixar de fer poesia d'avantguarda i ciutadania 
cada vegada més liberal.)>" 

Enric Navarro i Borrhs, un avantguardista molt tímid, marcava ara distdn- 
cies de forma inequívoca (<(sense creure en aixb que han dit avantguardisme 
-avantguardista deuria ser el que fera 10 que esta per vindre o per conkixer, 
els demés som moderns, sencillament->>), i defensava un art rehumanitzat i la 
necessitat d'incorporar innovacions expressives al llenguatge literari valencid: 
ctLe rave est le bon, ha dit el mestre. Clar esta que no per rar, exclusivament. 
¿Que aixb no té dnima valenciana? Efectivament si per hnima valenciana se 
entén la dels velluters. Perb avui ja no en queden de velluters llevat dels lite- 
raris.):' 

L'actitud eclectica de Thous i Llorens tradu'ia un cansament en relació amb 
la polkmica que ens ocupa. En la prhctica, l'acord de fons afavoria un compro- 
mís comú. Qui perdia amb el signe dels nous temps era l'art pur que defensava 
Artur Perucho; per a ell, la poesia era <(un article de luxe, una bella cosa sense 
importhncia ni utilitat),, puix que <(el meu criteri sobre la poesia lírica, única 

51. Joan FUSTER escriu amb precisió: ctLa poesia valenciana prolonga l'herencia de 
Teodor Llorente en allb que aquesta, desarqz~eologitzada, significa de lleialtat a la terra, 
i en tant que la terra és carn i Bnima, comarca i emoció (...) L'home valencii se senti& 
sempre inclinat a una poesia d'arrels, domestica, per afecció satisfeta a les glbries del 
paisatge, sobretot de les contrades centrals del país (...) El pairalisme, doncs, s'acobla a 
una exigencia social autkntica, no diré que única, perb si la més forta que deixa veurc 
la realitat valenciana. En una societat no gaire intellectualitzada com és la nostra, el pai- 
satgisme sentimental s'alia amb els instints conservadors i els expressa tant com els esti- 
n~ula. I tot aixb, naturalment, a banda del major o menor interks literari que tinga),, en la In- 
trodztccid a I'Antologia de la poesia valenciana, ps. 55-58. 

52. F. CABALLERO dins La poesia valenciana en 1930. Antologia, p. 29. 
53. Enric DURAN I TORTAJADA dins op. cit., p. 54. 
51. Carles SALVADOR dins op. cit., ps. 103-101. 
55. Enric NAVA~RO i E o ~ ~ b s  dins ap. cit., p. 76. 
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que m'interessa, és que ha d'ésser un art pur,." I val a dir que no era upuresal), 
precisament, allb que esperava a l'escriptor valencih dels anys trenta. 

L'altre auantguardisme. Hauríem mutilat les actituds manifestades al llarg 
del debat si no mencionivem I'actitud d'E. Ranch en defensa d'un <<altre>> avant- 
guardisme, un avantguardisme que s'anirh acostant amb decisió cap a una acti- 
tud compromesa amb el nou romanticisme dels anys trenta, el qual té expressió 
artística en la literatura pacifista d'arreu del món, perque, <(¿com podria ésser 
una literatura deshumanitzada l'espill d'una kpoca que ha vist una tremenda 
guerra i una importantissima revoluciÓ?~>. D'aquí, que, enfront de l'avantguar- 
disme deshumanitzat n'existeixi <(un altre que considera la millor literatura de 
nostra epoca, la que reflexa el dramatisme, la inquietud i el daler d'un estat 
d'esperit naixcut de la guerra europea, de la revolució russa, de molts conflic- 
tes individuals que hi han per el món; un avantguardisme que compren les 
obres de Remarque, de Gladkoff, d'unamuno ... Bs l'únic -diu Luis Bell- 
que no condu'ix a una via morta; és, pot ser, l'avantguardisme de molts dels 
meus amics, escriptors i llegidors de "Taula"; és, en tot cas, el meu avant- 
,~uardisrne)>.~' 

La poI6mica es podia donar per conclosa en assumir els escriptors avant- 
guardistes una actitud compromesa. Carles Salvador ja havia advertit als seus 
detractors que <(els avantguardistes valencians, homes abans que poetes, senten 
la literatura consubstancial amb la ci~tadania)>.~Vel seu costat, Artur Perucho, 
l'avantguardista defensor d'un art <(pur)>, manifestava la <timpura)> politització 
d'un art re-humanitzat, signe inexorable dels nous vents histbrics: <(Sóc parti- 
dari de la literatura pura, encara que admeto la que no ho sigui. Perb, crec que 
el literat mes pur del món, en quan acaba la feina i surt al carrer, deu sentir la 
ciutadania, deu fer política, deu apropiar-se les inquietuts del seu poble i de 
la seua hora, deu ésser home.)>" 

Crec, amb Fuster, en valorar la significació de la polirmica, que <tl'enrenou 
promogut era desproporcionat a la transcendencia real de la qüestió)> i que ala 
passió amb que es menava la controversia féu que idhuc es negb l'eficicia d'un 
sanejament interior que, indiscutiblement, era el mbbil primari dels avant- 
guardistes de 1930 respecte al nostre ambient po8ticn." Estimular la conscien- 
cia estetica de lJescriptor valencia i el seu compromís polític, és l'objectiu pre- 
tes per la revista en impulsar la polkmica sobre l'avantguardisme: <(Si "TaulaJ' 
dedica I'espai necessari a discutir aquesta qüestió, no és per estar identificada 

56. A. PERUCHO dins op. cit., p. 95. 
57. E. RANCH. L'altre avantpuardisme. ctTaulas, núm. 27 (des. 1929), p. 5. 
58. C. SALVADOR, ~i~ni f icació-del  ~an~uardisme, '  dins 4 elogis i 4 cues, p. 8. 
59. A. PERUCHO, Lite~atura i polflttica, <(Taula>), núm. 30 (marc 1930), p. 18. 
60. Joan FUSTER, Introducció a I'Antologia de la poesia valenciana, ps. 53-54. La ge- 

neració que Fuster denomina <<de 1930)>, és qualificada per Sanchis Guarner de <(genera- 
c16 simbolista)>: <(( ...) foren els poetes de "Taula" els qui realitzaren el transit del na- 
turalisme, o de I'impressionisme sensualista, a un espiritualisme irracionalista. Es per aixh 
que sembla escaient el nom de "simbolistan per a aquesta generació de poetes que con- 
sidere iniciada el 1927, any de ]'aparició de  taula"^^ (M. SANCHIS GUARNER, La Re- 
n a i x e n ~ ~  al Pais Valenciri, Valencia 1968, p. 89; obra amb la limitació de base de ser, 
tal com adverteix el seu subtitol. un <<estudi Der ~eneracions:ns,)). Per a Sanchis Guarner. 
la poltmica significa l'enfrontarnint entre <tsikbolizesn i ano"centistes,; Sanchis consi: 
dera Miquel Duran i F. Caballero entre els ccnoucentistes solidaris), Per tal de diferen- 
ciar-10s dels ctnoucentistes modernistes, com Josep Maria Bayarri o Eduard López Cha- 
varri. Sanchis addueix motius diversos a fi de justificar I'adhesió dels poetes valencians 
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amb les doctrines vanguardistes, sinó perque cal que cadascú es planteje cons- 
tantment el problema de la seua direcció en l'escriure.,6' 

En aquest sentit, cal recon2ixer la fecunditat del debat, en la mesura en 
que la consci6ncia política va ser assumida per la intellectualitat valenciana de 
manera clara. Les paraules de Carles Salvador poden testimoniejar eixe estat 
politic que desbordava l'exercici literari i que era símptoma de la dGcada: 

<<Fer una revista de lletres era en algun temps una clara demostra- 
ció de tindre un partit pres davant l'acció Escriure en 
valencil, fer literatura valenciana, era, no obstant el parer d'algun escrip- 
tor incomprensiu, un gest polític. 

)>Per6 avui, fer una revista de lletres, és poc. Pot compartir la política. 
Deu fer-la, també, explícitament. La nostra revista "Taula" haurl de 
destinar algunes phgines a la divulgació dels ideals valencianissims que 
sentim els seus collaboradors. 

)>Ens és grat publicar un poema, un assaig sobre literatura; perb 
sobre el graciós joc de paraules i sobre l'enginyós raonament preferim 
exposar les nostres idees valencianistes. 

)>Abans que escriptors, prou abans que poetes som homes, som 
ciutadans. 

)>Per ésser ciutadans som propagandistes.)>" 

Una eufbria moderada i un optimisme prudent eren els trets comuns dels 
intellectuals valencians que veien condicions favorables el 1930 per a l'expan- 
si6 del procés de redre~ de la cultura nacional valenciana. Adolf Pizcueta, segon 
director de <(Taula)>, fixava en aquests termes els objectius immediats de la 
política cultural: <(Les nostres lletres s'han de vore afavorides per l'extensió del 
valencianisme politic el qual els posarh davant -ja comenca a notar-se- una 
massa nombrosa de públic i per consegüent un camp d'experimentació més 
dilatat. I cal aprofitar eixe bon moment per a la literatura valenciana, conso- 
lidant les publicacions ja creades i portant a Ia practica altres projectes neces- 
saris per al floreixement de les nostres lletres.)>* 

La revista va afavorir diverses empreses culturals que provaven de com- 
pondre la infrastructura cultural que el desenvolupament del procés de redreq 
exigia, com, per exemple, l'editorial L'EstelF Amb posterioritat, i sense cons- 
thncia de 1'existi.ncia de vincles explícits amb <<Taula)>, Acció Cultural Valen- 

a l'avantguardisme: 1) inccunformisme politico-social, com en Thous i Llorens i Artur 
Perucho (la caracterització del qual caldria matisar amb la seua actitud de ccpuresan ar- 
tística); 2) oportunisme thctic, com en Salvador i Navarro i Borris; i 3) simple expe- 
risncia de cultura, com en Almela i Vives. 

61. Les tendincies de la nostra literatura, aTaulas, núm. 24 (set. 1929), p. 14. 
62. C. SALVADOR, Asteriscos polítics, ciIlaulan, núm. 30 (marc 1930), p. f .  
63. A. PIZCUETA, El moment de les nostres lletres, uTaula,, núm. 33 (juny 1930), 

p. 7. 
64. A partir de 1928 l'editorial L'Estel va anar publicant llibres de cultura valen- 

ciana en tres series distintes. El cathleg de l'editorial durant el període del redre~ament 
és aquest: 

1 .  Sirie literriria 
1. F. ALMELA I VIVES, Cespi11 a trossos (1928). 
2. Juli JUST GIMENO, Blasco Ibáñez i Val2ncia (1929). 
3. Joan de RESA, Vocabulari valenciri-castelld, prbleg de S. Guinot. 
4. Eduard L ~ P E Z  CHAVARRI, Proses de viatge. 
S .  Artur PERUCHO, Icar O la impot2ncia (1929). 
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ciana, la colrlecció de novella popular <(Nostra Novella)>, Proa i el seu butlletí 
<<Timó)>, publicacions com <<El Camí)>, <(Avant n, <(Acció Valencianan (brgan 
d'expressió d'Acció Cultural Valenciana), varen ser algunes de les iniciatives del 
valencianisme cultural durant el període 1930-1 936. 

Valencianisme polític i infrastructura cultural (1930-1936) 

La lluita per la dificil <tnormalització)> cultural (1930-1934). És obvi que 
I'evolució del valencianisme polític c o r r e  per cotes paralleles a les de la litera- 
tura en el període 1931-1936 i és obra d'intellectuals, en gran part),, com 
escriu Ricard BIasco." Els intellectuals formats a I'entorn de <(Taula de Lletres 
Valencianes)>, els que varen impulsar el procés polític i cultural del redreca- 
ment, s'abocaran ara a l'acció política de tendhcia republicana i, al mateix 
temps, intentaran reduir l'enorme dkficit en les infrastructures culturals valen- 
cianes. L'escriptor relega a un lloc secundari la creació literhria per tal d'exer- 
cir una funció política com a intellectual amb la missió de dotar de coherkncia 
política el valencianisme cultural. En aquest context sociol6gic qui paga els 
plats trencats de les insufici6ncies d'infrastructura és la literatura de creació, la 
qual registra una minva considerable. En la prhctica s'imposa la concepció de 
la literatura coin a <tmitjh)> per aconseguir un <<fi)> extraartístic. Quan Carles 
Salvador diu que ctla literatura, per a nosaltres, és un mitjl, no una fi)>: subs- 
criuen I'afirmació, de fet, la majoria dels escriptors valencians, els quals s'afa- 
nyen en l'objectiu primordial dels anys 1930-1936: <(normalitzar)> la situació 
de la cultura valenciana mitjancant el compromís collectiu de construir, com a 
minoria intelrlectual dirigent, la infrastructura de la nostra cultura nacional. 
L'acció política i les iniciatives per una política cultural valencianista ocupen 
els esforcos d'eixa minoria durant aquells anys en qu2 el nostre redrecament, 
en una segona fase del seu curs, treballava per aconseguir la difícil mormalit- 
zaciÓ)> de la nostra cultura. 

La participació dels grups intelIectuals en l'acció política valencianista du- 
rant la Segona República t s  molt rellevant. En rigor, la proclamació el 14 d'a- 

6.  Contes per a infants (de la imaginació nbrdica), traduits de 11ang16s per Joa- 
q- Reig. 

7. L poesia valenciana en 1930. Antologia (1930). 
8. T. LLORENTE FALCO, Mistral i Llorente (recull de noticies i impressions). 

2. <Quaderns d'orientmid Valencianistan 
1. Joaquim REIG, Concepte doctrinal del valencianisme. 
2. Carles SALVADOR, Vocabulari Ortogrdfic Valencid. Precedit &una declaració 

i normes ortogrziques. 
3, F. MATEU I LLOPIS, El País Valencici. 
4. M. SANCHIS GUARNER, La llengua dels valencians (1933). 
5. Carles SALVADOR, Ortografia vdenciana amb exercicis prdctics. 
6. Carles SALVADOR, Morfologia valenciana amb exercicis pvdctics. 

3. S2rie Popular de Cldssics Valencians 
1. Poesies d'Ausids March. Selecció, ptbleg i notes #Enric Navarro i Borrls. 
2. Sermons de Sant Vicent Ferrer. Selecció, prbleg, bibliografia i notes de Josep 

Sanchis Sivera. 

65. Vegeu la nota 27. 
66. Vegeu la nota 40. 
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bri1 d e  1931 d e  la Segona República va obrir  unes possibilitats esplkndides 
a les diferents cultures nacionals d e  I'estat espanyol." 

L a  pokmica  política d e  més  relleu duran t  aquells anys v a  ser  l a  q u e  man- 
tingueren I'Agrupació Valencianista Republicanaa i Joaquim Reig Rodríguez, 
l a  concepció d e  valencianisme totalitari del  qual  va  inspirar l'actuació de l  
Cent re  d'Actuació Valencianista." Les dues principals forces polítiques defen- 
saven concepcions antagbniques, derivades dels distints interessos econbmics 
i d e  classe que, respectivament, representaven. Reig Rodríguez, autor  d e  Con- 
cepte doctrinal del valencianisme (1932), obra en la qual  e ra  palesa l a  influencia 
de l  pensament d e  P r a t  d e  l a  Riba, Cambó i Estelrich? escrivia: <(El problema 
d e  la  nacionalitat és  u n  problema d e  cultura més q u e  u n  problema polític.)? 

P e r  a Enric  Navarro i Borrhs, membre d e  I'AVR, la  defensa &un avalencia- 
nisme totalitarin, q u e  en e l  terreny polític es tradui'a en un ultranacionalisme 
de signe reaccionari, n o  podia dissimular les seues vinculacions de classe. Na- 
varro i Borrhs alIudia explícitament a aquells q u i  <(emparant-se e n  una lírica 
exaltació valencianista ( . . . ) oculten una  taimada defensa &interessos capitalis- 
tes d e  classe, pretenent q u e  e l  valencianisme, hui,  vol dir cultura solament, 
a m b  10 q u e  pretenen anar estructurant els fonaments d'una política reaccio- 
niria>>." 

67. Ricard BLASCO, 14 de abril en el Pais Valenciano, <(Dos y dos,, núms. 37-38 
(6 i 13-rv-1977), ps. 23-26 i 19-21, respectivament. Ricard Blasco recull el document del 
28 de marq de 1931 en el qual 1'AgrupaciÓ Valencianista Republicana defineix la seva 
posició davant les eleccions, així com diversos textos del setmanari <<Avant*, anteriors i 
posteriors al 14 d'abril de 1931. Un dels escassos treballs sobre el tema que ens ocupa 
és l i t ic le ,  confús i imprecís, d'Artur COLORADO CASTELLARY, Artistes i inteblectuals va- 
lencians en la República (Revistes culturals i activitat editorial a la Val?ncia republicano), 
<(Arguments)> núm. 3 (1977), ps. 105-120. 

68. L'A upació Valencianista Republicana va constituir-se el 24 d'abril de 1930; el 
director d'a~vantta, el seu brgan d'expressió, va ser Adolf PIZCUETA, segon director de 
<(Taula,. El primer número de la revista va aparFier el 13 de setembre de 1930. La 
concepcid federal de restat, la convicció que nomes un estat democrhtic podia resoldre el 
problema de les nacionalitats a través &Estatuts d'Autonomia, evidenciaven el caracter 
de 1'A.V.R., que la mateixa organització resumia en aquests termes: ctNacionalisme va- 
lencii, liberalisme, democrkia, República,, citat per Alfons Cuc6, El valencianisme po- 
litic, 1874-1936 (Val6ncia 1971), p. 240. Despres de les eleccions de 1931, 1'A.V.R. va 
estar representada en 1'Ajuntament de Valencia per Francesc Soto Mas i Enric Duran i 
Tortajada, el qual, temps a venir, se'n separaria. L'A.V.R. va ser el motor de la Con- 
junció de Partits pro-Estatut Valencih, convocant el 3 d'octubre de 1932 a una reunió 
de partits poiítics on s'iniciara la discussió. Excepte el blasquista P.U.R.A., la Derecha 
Regional Valenciana i el Partido Republicano Conservador, la resta de les forces políti- 
ques va impulsar 1'Estatut. En 1935, l'A.V.R. acabaria integrant-se en el Partit Valencia- 
nista #Esquerra. 

69. El Centre #Actuació Valencianista, fundat en agost de 1931, pretenia de ser 
un bloc <<apolític)> orientat a potenciar la problemhtica nacionalista des d'una bptica ex- 
clusivament cultural. El C.A.V. organitzava una <(Setmana Cultural Valencianan amb una 
periodicitat anual. Joaquim Reig Rodríguez va reestructurar en gener de 1933 el C.A.V. 
i va passar a ser-ne el president. Després de la derrota de les tesis atotalit&ries>> de Reig, 
Francesc Bosch Morata orientaria en 1935 el C.A.V. vers una política d'esquerra que el 
faria entrar en contacte amb l'A.V.R. per tal de formar el Partit Valencianista #Es- 
querra. No oblidem que, mentre Enric Bastit, candidat de l'A.V.R. en les eleccions del 9 
de novembre de 1933, fracassava en les urnes, Joaquim Reig Rodríguez obtenia una acta 
de diputat per Barcelona com a candidat de la Lliga. Pel seu costat, el banquer Ignasi 
Villalonga va ser governador general de Catalunya després de la supressió del govern 
autbnom com a conseqüencia dels fets revolucionaris del 6 d'octubre de 1934. 

70. A.  CUC^, op. cit., p. 228. 
71. A.  CUC^, OP. cit., p. 227. Sobre el <(valencianisme totalitari)> de Reig vid. op. 

-;L -- ??T ??n 
LLL. )  PS. LLI-LL7. 

72. A. Cuc6, op. cit., p. 235. L'article de Navarro i Borrhs va ser publicat a <(El 



Allb que interessa sobretot és de ressaltar la lucidesa dels intellectuals de 
I'AVR, la seua coherhcia en vincular cultura i política en tant que elements 
inseparables de la seua concepció de la nacionalitat. A la vigília de l'octubre de 
1934, I'AVR insistia en este plantejament: <(No és hora d'especulacions intel- 
lectuals més o menys sinceres (...). No és hora del chntic i és l'hora del crit. 
No és hora del posat i el cllcul, sinó del gest viril i el fet impugnador. I em- 
boscar-se en I'art i en la cultura, és mancar al deure de patriotes, si, a més de 
la vocació i la tdctica cultural, que a tots ens adalera, no s'aferma en cada hora 
una actitud de persistencia en la rebeBia política.)? 

El fracas del <tvalencianisme totalitari)> de Reig significaria la vinculació 
prhctica del nacionalisme valencii amb el futur politic dels partits republicans 
d'esquerra, i aixb determinaria la drhstica ruptura del procés de recuperació 
cultural al País Valencih escaiguda el 1939. 

En el terreny de la <tnormalització~> pedagbgica cal que consignem la fun- 
dació el 8 de marG de 1930 de 1'AcciÓ Cultural Valenciana, organització cultural 
catalanista," composta per inte~lectuals, pedagogs i professors universitaris d'un 
radicalisme nacionalista remarcable. Sanchis Guarner, un dels seus components, 
constata que ccpreteniem de continuar la brillant tradició dels erudits valencians, 
perb emmarcada dins la Universitat i expressada sistemlticament en llengua 
autbct~na>>.~"a revista <(Taula), caracteritzava la redacció d'aAcci6 Valencia- 
na)>, butlletí quinzenal de I'ACV, com a <<valencianista intransigent i nacionalista 
integral en quant considera Valencia com una regió que integra una mateixa 
comunitat nacional on es troben per un igual Valencia, Catalunya i Balears, 
autbnornes dins una idhtica comunitat histbrica, per6 sentint-se compatriotes 
en quant parlen una variant de la mateixa Pel seu costat, Emili 
Gómez Nadal matisava, en una nota de presentació de I'ACV, <tel caire totali- 
cador de la nostra empresa)>, explicitant-ne els propbsits <cpedagbgics>>: 

<(Nosaltres hem cregut que teníem una activitat prbpia i pr2via a 
tota definició política i que no és altra que la d'una sostinguda i ardida 
campanya en favor de l'expansió i millor coneiximent de la nostra 
llengua, del nostre paisatge, de les nostres costums, histbria, art i 
literatura.)>" 

En el desenvolupament d'aquesta <tnormalització pedagbgica valenciana),, 
- F ~ ~ r n p a c i 6  Valenciana Escolar, fundada l'octubre de 1932, va assumir un ca- 

ricter ma;-cadament universitari i va organitzar la Universitat Popuiar Valen- 
cianista, on s'impartien cursos de Llengua i Literatura, Geografia i Histbria 

Camí),, núm. 51 (18-111-1933). <<El Cami),, la revista més important del valencianisme p o  
lític de la Segona República, estava inspirada per Reig Rodríguez, encara que el seu ca- 
ricter eclkctic va fer possible que Adolf Pizcueta o Navarrcr i Borrhs, entre d'altres, col- 
laborassen a la revista. <<El Camh va publicar 134 números, des del 5 de mar5 de 1932 
al 6 d'octubre de 1934, i va arribar a aconseguir, segons CUCÓ, la xifra de tres mil subs- 
criptors. Cf. El r~nleizcianisme politic, ps. 223-224. 

73. A. CWCÓ~ op. cit., p. 248. 
74. <(Si el teu valencianisme és encara anticatalanista, és que tens una idea migrada 

de FO que val VaEncia, i una gran confusió sobre les idees nacionalistes*, a I'article Es- 
colta, valencii!, <(Acció Valenciana),, núm. 24, (13-IV-1931), extret de Cucó, El vale~icin- 
rzisme polític, p. 190. 

75. SANCWIS GUARNER, La Renoixenga al País Valenciri (VaIkncia 1968), p. 91. 
76. Visca ValPncin!, ((Taula)>, núm. 34 (jul. 1930), p. 12. 
77. Emili MMEZ NADAL, L'Acci6 Cultural Valenciana, <<Taulas, núm. 30 (marg: 1930): 

p. 12. En el n6m. 31 (abr. 1930), p. 9, trobem reprodui'da una circular de 1'A.C.V. 
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del País Valencih, disciplines que havien estat incorporades als plans <(oficials), 
d'estudi de la Universitat de Valencia. Aquesta labor d'ctextensió cultural)>, tan 
característica del moment, es veia acompanyada per una revisió crítica del re- 
gim universitari centralista, la qual cosa duria I'AVE a sollicitar l'autonomia 
univer~itiria.'~ 

En allb que concerneix a grups d'actuació específicament artística cal re- 
marcar la constitució del nucli d'Acció d'Art, que agrupava intellectuals i 
artistes valencianistes provinents de l'Agrupació Valencianista Republicana. 
Adolf Pizcueta i Emili Gómez Nadal varen ser destacats components d'eixe 
grup escindit. El mateix Adolf Pizcueta n'explica així la ghnesi: <(Primerament 
un dibuixant-caricaturista -Nano-, creh la Sala Blava, inaugurada amb una 
important mostra d'obres de Gutiérrez Solana, que esdevingué un desastre. 
Tingué que intervindre el Jutjat, a petició de l'artista -el tipus més pintoresc 
que he conegut- per irregularitats en les quals no val la pena entrar. 

)>Acabada la Sala d'exposicions, Amplia i de molt caricter, situada al carrer 
de la Redempció, 8 -un carrer solitari, estret, perb malgrat tot molt centric-, 
allí es va establir al constituir-se I'AgrupaciÓ Valencianista Republicana. Quan 
aquesta passh al nou domicili del carrer de Barcelonina, un nucli nombrós d'ar- 
tistes i literats, la majoria procedents d'aquell partit, continuaren amb el local, 
denominant40 aleshores Acció d'Art. 

)>La inauguració en juny de 1933 consistí en una conferencia d'Escrivh 
Cantos. Es feren un seguit de conferencies i algun concert, exposicions indi- 
viduals i collectives. Acció d'Art es convertí en un lloc de reunió i tertúlia 
dihria d'artistes i escriptors, prou popular, caracteritzat per la seua marcada 
significació valencianista. ¿Quan s'acabi? Jo crec -no estic segur- que amb 
el "glorioso Movimiento O.)>" 

78. A. Cuc6, El valencianisme polític, p. 255. Sobre la negativa del Ministre d'Ins- 
trucció Pública a accedir a la sollicitud d'extensió del decret de bilingüisme a les Illes 
i al País Valencii per no posseir entitats culturals solvents (la qual cosa no era sinó un 
senyal m6s de la necessitat de normalització), cf. A. Cucó, El valerzcia~isnae polític, p. 
201, nota 39. En el camí &aquesta difícil normalització pedagbgica cal esmentar l'or- 
ganització de les Setmanes Culturals Valencianistes, iniciades el 1932. Enric SOLER GO- 
DES, que va firmar crbniques de la 11 i 111 Setmana per a la revista catalana <(Mirador)>, 
manifestava la realitat d'una empenta nacionalista al País, puix que havia esclatat davant 
ctl'astorament d'uns quants valencianets de traca i paella i el tremolor del vegionalismo 
bien entendido, el morteret de la Valencia -País Valencii- que desperta i demana pas 
lliure per al seu recobrament totals ( I 1  Setmana Cultural Valenciana, ((Mirador,, núm. 
236, 10-VIII-1933, p. 3). Segons Soler Godes, cinc mil tres-cents vuitanta-quatre patriotes 
s'associaren als actes, fructificant una Associació de Mestres Valencians amb uns planteja- 
ments estretament pedagbgics i <(messihnics)), puix que per a la Associació, ctessent el nos- 
tte problema de cultura i no de política, afirma que el recobrament total del País Va- 
lencii no d e p h  de la seva marxa política, sinó de com s'orienti el seu problema pedagbd 

- - 
gim. 

79. Dec aquesta informació a la gentilesa &Adolf Pizcueta, el qual m'ha tramts aques- 
tes dades en una carta datada a Valirncia el 12 d'abril de 1977. No deixa de sorprendre 
i'oblit d'AcciÓ #Art a la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana i a la Gran en- 
ciclopddia catalana. L'organitzaci6 de la Primera Fira del Dibuix, una exposició de cartells 
sovii?tics, una exposició de lJAgrupaciÓ Fotogrifica &Igualada i diverses exposicions in- 
dividuals foren les primeres activitats del grup &Acció d'Art, esmenta F. ALMELA i VI- 
VES, LQ Sala Blava, <<Mirador)), núm. 274 (3-V-1934), p. 7. Altrament, el mateix Adolf 
PIZCUETA, un dels mes lúcids i actius protagonistes del nostre redrgament cultural, ha 
escrit aquest testimoniatge autobiogrkfic que li agraeixo i que transcric a continuació: 

*La dictadura de Primo de Rivera va interrompre el moviment valencianista 
que en els anys 20 havia prc, una forta volada per la incorporació d'elements 
de gran personalitat. Tanmateix el conreu de la nostra llengua i la literatura, a 
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Balaguer, Cuñat, Escrivh, els escultors Beltran i Boix, el ceramista Mateu, 
el pintor Urios i un llarg etcktera constitueixen alguns dels seus components 
destacats. Pel que sembla no existia un contacte excessiu entre la Unión de 
Escritores y Artistas Proletarios i Acció d'Art, amb I'excepció de contactes 
personals com els que va sostenir Emili Gómez Nadal. Acció d'Art s'integraria, 
junt amb la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, en I'tllianga d'Intel- 
lectuals per a Defensa de la Cultura de Valencia tot just comencar la guerra 
civil. 

les acaballes d'aquell regim, quan s'afluixen les prohibicions, torna a manifes- 
tar-se de manera prou activa. A més de les Taules de Poesia que es celebren, 
a on els autors presenten, dins unes carpetes artístiques, les seues produccions, 
acompanyades de recitals, com a substitutiu del llibre, es crea la revista "Taula 
de Lletres Valencianes". El seu primer director fou E. Navarro Borris, qui em 
demani que el substitu'ira. Vaig acceptar. El meu paper, no gens ficil, consistí 
en compaginar les distintes tendencies, superar els personalismes, i, sobretot, 
mantindre la publicació. 

)>Crec que les seues phgines reflecteixen les inquietuds de tota mena del mo- 
ment. La nbmina dels Coliaboradors es va ampliar al mkim. H i  figuren noms 
prestigiosos -p. e. Ernest Martinez Ferrando- i altres que s'iniciaren alesho- 
res, guanyats per a les nostres lletres. Sense "Taula" el panorama literari en 
llengua prhpia hauria quedat empobrit. I en la llengua oficial, podem afirmar 
que no hi havia res, absolutament res. Cal dir que la Societat Castellonenca de 
Cultura hauria restat com l'única manifestació culta al nostre País. 

)>A "Taula" es degué la implantació de les normes ortogrifiques anome- 
nades de Castelló, amb les quals s'acabi la vergonyosa anarquia ortogrifica exis- 
tent, es dignificaren fins i tot els escrits populars i s'aconsegui, salvant tots els 
prejudicis, l'acostament a les normes fabristes, tal com ho exigeix la unitat de 
la llengua. Es cert que tot aixb esti hui superat, perb aleshores representi un 
guany considerable, abastat per I'ajuda de Gaieti Huguet, de la S. Castellonen- 
ca, abans esmentada, i del seu soci Lluís Revest. Cal dir que el P. Fullana, a qui 
recorde haver visitat, no tingué cap inconvenient en signar-les. Amb eixes nor- 
mes es comeqaren, acabada la guerra, els cursets ortogrifics organitzats a Lo 
Rat Penat, únic marc possible, dirigits per Carles Salvador. 

aDe "Taula" va sortir la collecció L'Estel, que també vaig dirigir, editora de 
llibres importants en la seua ipoca, com La llengua dels valencians, de M .  San- 
chis Guarner. 

)>En agost de 1930 es féu cirrec de "Taula", F. Almela Vives. Jo em dediquí 
a tasques polítiques (constitució de I'AgrupaciÓ Valencianista Republicana i pu- 
blicació del seu brgan "Avant") fins que el cansanci i la discrephncia amb els 
personalismes imperants, determinaren la meua retirada. Amb altres companys 
constituirem aleshores Acció d'Art, entitat cultural i artística valencianista. 

)>El Partit Valencianista d'Esquerra fou una escisió de I'A.V.R. I I'Esquerra 
Valenciana altra escisió del blasquisme, llangada per Marca Miranda, Juli Just, 
Alfaro i altres. L'oportunisme els porti a donar aquest pas, iniciat en la llen- 
gua oficial. 

)>Proa es constituí en abril de 1935, promoguda per persones destacades del 
moviment valencianista de distintes tendhcies: Gaieti Huguet, Navarro Borris, 
Francesc Soto, Reig, Gómez Nadal i altres, per a dirigir i coordinar les activitats 
valencianistes en l'aspecte cultural i patribtic. President: Nicolau Primitiu, Se- 
cretari, ja i membres, a més de les persones esmentades, Miquel Duran de Va- 
lkncia, Angelí Castanyer, Pasqual Asins, Carles Salvador i Thous Llorens. Pu- 
blici un butlletí, titulat "Timó", que s'interrompé per la guerra. 

>>Cal esmentar la "República de les Lletres", quaderns de literatura, art i 
política, dirigida per Miquel Duran, de tendencia obertament catalanista i a on 
coliaborirem alguns elements de "Taula", Donderis i altres. Acabi en juny de 
1936. 

>>Circumstincies personals que no fan al cas, m'allunyaren gairebé de tota 
activitat durant la guerra civil., 

(Carta datada a Valencia el 21 de febrer de 1977). 
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De cap manera no podríem oblidar la importhncia enorme de les col.lec- 
cions literhries populars que en aquells moments varen aprofitar la conjuntura 
per intentar guanyar un mercat per a la literatura valenciana. <(Nostra Novella)>, 
<(revista literhria popular)>, va apar2ixer el 17 de maig de 1930 amb una novel- 
leta de Maximilih Thous i Orts intitulada La volta del rossinyol. La secció de 
Literatura del Círcol de Belles Arts es responsabilitzava de la publicació, inicial- 
ment dirigida per Francesc Almela i Vives. El mateix director explicava els 
propbsits didhctics que pretenia de complir <<Nostra Novella)>: <(La publicació 
ha eixit en el moment precís, aprofitant l'esclat de valenciania que tots podem 
advertir; aprofitant també la necessitat que el poble sent de dependre a llegir 
en la nostra llengua, este poble orfe de lectures que distraguen i ensenyen sal 
mateix temps. Aspirem a que "Nostra Novela" siga una mena d'acadkmia po- 
pular que, de moment, suplixca la manca d'altres centres d'ensenyan~a més 
eficagos. B" 

L'ampliació del circuit de lectura va ser un objectiu de diverses colleccions 
populars -<(El conte valencih)>, <(Nostre teatre),, <(Galeria de comkdies valen- 
cianes)>, l'esmentada {(Nostra Novellan-, que s'anaren editant durant aquells 
anys. Els editors de la col~lecció evidenciaren aixi els seus propbsits didhctics 
i populars: <(En l'ortografia de la revista es seguirh un criteri que partirh del 
principi de que, per desgrhcia, el nostre poble no esth acostumat a llegir en 
ortografia correcta, en ortografia valenciana. Així és que es faran les correc- 
cions necesshries per a que els lectors es vagen habituant a llegir en valencih 
cada volta més ben escrit. Per mig de tal procediment s'arribarii al cap &uns 
anys a crear un nucli de llegidors de nostra llengua, en tota la seua puresa, 
que és una de les finalitats que guien als editors.)>" 

Perb la realitat sociolbgica imposava una duresa enorme a aquests esfor~os 
de la minoria intellectual valencianista. Enric Duran i Tortajada, gerent de 
<(Nostra Novella)>, formulava aixi els problemes econbmics de la collecció: 

)>No volem viure de I'amic, sinó eixamplar el nucli dels llegidors 
valencians fent noves conquestes per a la causa de la nostra llengua. 

>>¿ ... ? 
)>No. El  poble no respon com calguera.>>= 

Aix6 no obstant, aviat s'evidenciaria la maduresa política i Eteraria del 
nostre redre~ament cultural en publicar-se la revista <<La República de les Lle- 

80. Una interviu amb els homes de <(Nostra Novelaa, (<Taula>>, núm. 34 (jul. 1930), 
p. 1. Convindria de remarcar una particularitat de <(Nostra NoveBas, la qual corroboraria 
la intenció dels editors de convertir-la en collecció de literatura popular del Pats Valencii: 
el fet que els tres primers números estiguessen escrits per un valencii (nlim. 1, La volta 
del rossinyol, de M. T ~ o u s  I ORTS), un alacantí (núm. 2, La terreta, de R. ALTAMIRA) 
i un castellonenc (núm. 3, De romerta, de S .  GUINOT). La intenció dels editars !a proven 
les Notes editorials que precedeixen al núm. 4 de la coilecció, La tragicorntdia de Donyn 
Cayetana, de R. MARTI ORBERA. Sobre la novella valenciana pot consultar-se l'article de 
Josep IBORRA, La novella al Pais Vdenciri, <(Arguments>>, núm. 3 (1977), ps. 63-103, i 
l'extens article sobre noveila que Ricard BLASCO ha redactat per a la Gran Enciclopedilz 
de la Región Valenciana (Valtncia 1973), vol. VIII, ps. 18-35, i en particular les ps. 32-33. 

81. <(Nostra no vela^, <(Taula>>, núm. 31 (abr. 1930), p. 11. La problemitica de i'or- 
tografia, suscitada des de les pigines de <(Taula>>, va ser resolta en una assemblea reuni- 
da a Castelló el 21 de desembre de 1932 per iniciativa d'<tEl Camh, en la qual va acor- 
dar-se i'adopció d'unes normes ortogrifiques comunes, inspirades en les de YInstitut d'Es- 
tudis Catalans. 

82. Una interviu awb els homes de <(Nostra Novela>>, <(Taula>>, núm. 34 (jul. 1930), 
p. 11. 
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tres)> i organitzar-se <(Proa)>, <(Consell de cultura i relacions valencianes>>. Du- 
rant els anys 1934-1936, el valencianisme polític i cultural va anar aconseguint 
cotes notables de <tnormalitzaciÓ)>, que permetien augurar un procés irreversi- 
ble a la nostra cultura. Ricard Blasco és, en aquest sentit, contundent: <tL'apa- 
rició de "La República de les Lletres" (1934-1936) amb l'adjunta editorial, 
culmina el procés de "normalització". inseparable de l'evolució politica.)>O 

<(La República de les llet res^ i la politica cultural 
<~no~mali tzado~a~> (1 934-1 936) 

<(La República de les Lletres)>, <(Quaderns de literatura, art i politica)>, 
inicia la seua publicació a Valencia (amb una esplendida portada de Josep 
Renau) en juny-setembre de 1934. Contra els <(enemics de la diversitat, veri- 
table i fecunda, els unitaristes, centralistes, castellanistes, monhrquics, feixis- 
tes)>$ el valencianisme catalanista de <(La República de les Lletres)> es concre- 
tava en la defensa d'un Estatut d'Autonomia per al País Valencii i en el des- 
envolupament de la infrastructura cultural que la minoria intellectual valen- 
cianista estava intentant de consolidar. La revista es considerava integrada en 
una <(República literhria federativa de la llengua catalana),, composta pel Prin- 
cipat, el País Valencih, les Illes i el Rosselló, i membre al seu torn &una 
<(Confederació de Repúbliques Literhries d'Ibkria)> el programa de la qual, 
trhgicament utbpic, era resumit així: <(La Confederació de Repúbliques Literh- 
ries d'Ibhria proclamarh la llibertat i la sobirania dels idiomes; procurarh un 
eficag i prbsper desenvolupament de les lletres, les arts, la cultura dels paisos 
confederats; decretari l'autonomia de les Universitats respectives; realitzari una 
politica eficient de biblioteques i museus; afermar3 i estendrh I'obra admirable 
de les Biblioteques Populars; multiplicari 1'Escola amb els més prhctics aven- 
gos pedagbgics; protegiri els escriptors i els artistes; donarh al proletariat lli- 
bres i cultura -pa de blat i pa espiritual- i, finalment, obrirh les portes de 
llurs fronteres per a que entren les aures pures i benefactores de la cultura 
universal.)>" 

El nucli valencianista republic3 que collabora en la revista, dirigida pel 
populista Miquel Duran de Valencia, significa en la prhctica la realització d'un 
front intellectual unitari de les forces valencianistes. Continuen sense solució 
els difícils problemes infrastructurals de la nostra cultura, continua la minoria 
intel.lectua1 sense rompre el cercle redu'it dels lectors valencians; perb un criteri 
d'exigencia i de rigor caracteritza els esforlos dels redactors de <(La República 
de les Lletres*, a qui, en paraules d'Adolf Pizcueta, <(no els ha preocupat fer 
una revista per al gran públic del valencianisme, sinó que s'han lliurat a la seua 
tasca amb un criteri exigent que esdevé una indubtable anticipació respecte a 
les possibilitats intellectuals del nostre petit món. Des del punt de vista en 
que ells s'han situat, ja no és tan petit, certament. De totes maneres, cal com- 
prendre este esforg per a seguir-10. No podem demanar a una revista intel- 
lectual que vaja a la saga del moviment valencianista; ben entesa la seua missió, 
li cal avangar-se tant com puga, malgrat siga dificil anar-li darrera)>." 

83. Ricard BLASCO, cf. nota 27. 
54. Confederació de Repúbliqz~es Literiries dJIb2ria, <<La República de les Lletres),, 

núm. 1 (jul.-set. 1934), p. 4. 
85. Vid. nota anterior. 
86. Diversa, ctLa República de les Lletresn, núm. 2 (oct.-des. 1934), p. 29. 

Els Marges. 12. 1978. 47 



Aquest caricter d'avantguarda de la minoria intellectual valencianista cons- 
titueix la seua funció <(política)> en el procés de redreg de la nostra cultura, 
funció, és clar, imposada per una realitat sociolbgica. Quins són els objectius 
de la política cultural propugnada pels intellectuals que s'expressaven en <(La 
República de les Lletres)>, ho podem resumir així: 

I )  el reconeixement de la unitat de l'idioma, respectant l'autoritat en el 
terreny ortogrhfic de I'Institut d'Estudis Catalans i sollicitant l'ingrés d'una 
representació del País en tal Institució." 

2) promoure la creació &un Institut &Estudis Valencians independent de 
la Universitat, <(totalment valencih i autbnom i lliure de la tutela o possible 
intromissió de l 'E~ta t )> .~~ 

3) sollicitar una chtedra de llengua en la Universitat de Valencia, de la 
qual seria responsable Carles Salvador com a <tautoritat indiscutible en el con- 
reu i I'ensenyanga del nostre idioma)>." 

4)  reconeixement del dret a rebre ensenyament en la llengua materna 
possibilitat per la declaració de cooficialitat del castelli i del valencii, una co- 
oficialitat que, per a Pizcueta, <<no pot representar, doncs, tolerincia per al 
valencii, sinó plena acceptació del seu dret, digna instauració del seu imperi>,.90 

5) necessitat de responsabilitzar l'escriptor valencii en la feina de norma- 
litzar l'idioma com a llengua cultural i nacional: <(El valencih literari que ara 
s'escriu esti plagat de castellanismes (...). La correcció del llenguatge ha de 
fer-se segons la doble base següent: l'aportació dels clhssics i l'aportació de la 
llengua viva a la llengua literhria (...). No hem de caure en el defecte oposat, 
o siga, en bandejar sistemhticament tota paraula dels clissics perque avui no 
és viva (...). La llengua viva ha d'incorporar-se al corrent literari. En aquest 
aspecte, l'escriptor té una gran tasca a fer i una gran responsabilitat (. . .). Per 
a redrecar l'idioma, per a donar-li unitat i fer-10 eficient a la cultura, cal que 
tinga una sola morfologia i una sola sintaxi. Sense una sintaxi Única i sense 
una morfologia única, tot idioma es desballesta, es descompon i es fracciona 
en dialectes no solament parlats, sinó escrits. Nosaltres, senyors, no hem d'aug- 
mentar aquest mal que ja patix el nostre parlar, sinó que hem &alliberar-10 de 
la fragmentació i hem d'elevarlo a l'aptesa de llengua nacional.)?' 

G )  proposta de commemoració del 9 d'octubre de 1238 com a festa na- 
cional valenciana, i intent de preparar el VI12 Centenari de la fundació del País 
Valencih, el 9 d'octubre de 1938, com a data simbblica en la qual podria cul- 
minar el procés polític i cultural del redrecament. Adolf Pizcueta, contra el 
<<pensat i fet),, proposava la planificació d'actes prou importants, com ara un Con- 
grés de la Llengua, la creació d'una Biblioteca de Valencia, la restauració del 
Monestir del Puig, la formació del Museu de la Cerhmica i l'acabament de les 
obres de restauració del Palau de la Generalitat, a més d'una Conferencia Eco- 
nbmica del País ValencB, totes elles activitats que constitu'ien un pla de treball 
intens per a la minoria intellectual en els seus esforcos culturals. La data del 
9 d'octubre tenia unes implicacions polítiques bbvies i Adolf Pizcueta hi al- 

87. (("La República de les Lletres" proclama, naturalment, indiscutiblement, la unitat 
del nostre idiomaa, Diversa, <(La República ... D, núm. 1 (jul.-set. 1934)' p. 33. 

88. Diversa, <(La República...*, núm. 3 (gen.-marc 1935), p. 31. 
89. Vid.  nota anterior. 
90. Adolf PIZCUETA, Condicions essencials de ?Estatut del Pajs ValenciLi, ((La Re- 

pública...)>, núm. 8 (abr.-juny 1936), p. 4. 
91. Carles Sdvador al Centre de Cultura Valenciana, <(La República...)>, núm. 7 (gen.- 

marc 1936), ps. 31-32. 
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ludia sense embuts: <<Sempre ens hem lamentat tots de la manca de vida cul- 
tural valenciana (.. .). ¿Per que no prendre el centenari de la fundació del País 
Valencih, data gloriosa per als que se senten valencians, com un motiu de cele- 
bració d'actes culturals necessaris, que demostren no sols les nostres possibili- 
tats espirituals, sinó el nostre desig de restaurar amb la mhxima dignitat la 
llibertat del País Valencih? Es un deure que tenen tots els que reconeixen la 
personalitat valenciana i aspiren al seu reconeixement autonbmic. Gs un deure 
que tenen, doncs, tots els partits que s'han manifestat estatutistes en distintes 
ocasions. D~~ 

L'actjtud política de <(La República de les Lletres), es basava en la urgencia 
de la fusió en un partit únic de totes les forces del valencianisme republich. 
Miquel Duran de Valencia, el seu director, veia en eixa estratkgia i'única ma- 
nera de defensar amb coherencia I'estatut del País Valencih: <(Al País Valencih 
cal formar un partit valencianista republich gran i fort, ben constitujit i ben 
orientat. Per aixb, és indispensable anar a la unió, a la fusió completa, amb 
un sol nom i una sola direcció, de tots els partits valencianistes republicans.)? 
El Partit Valencianista d'Esquerra," Esquerra Valenciana: Esquerra Repu- 
blicana del País ValencihP Nova Germania,", eren les forces polítiques a que 
alludia Miquel Duran. 

92. Adolf PIZCUETA, Centenar2 de la Fundació del País Valenci?, <<La República de 
les Lletres),, núm. 6 (oct.-des. 1935), p. 5. Els actes de commemoració del 9 &octubre de 
1935, organitzats conjuntament per Proa, Associació Protectora de 1'Ensenyanca Valen- 
ciana, Acció Valenciana, Agrupació Valencianista Escolar, Centre &Actuació Valencianista, 
Lo Rat-Penat i les revistes <{La República de les Lletres,, <(Acció* i <(El País Valen- 
cia)>, van reduir-se a dipositar unes flors al peu del monument a Jaume I, a la plaga d'Au 
sihs March, per part d'entitats, corporacions i particulars, i a una manifestació valen- 
cianista que, des de l'ajuntament i amb l'assistencia del ple de la corporació, va visitar 
ei monument. Manuel Gisbert i Rico, alcalde de Valencia, va fer un discurs d'exaltació 
valencianista. Vid. Diversa, <<La República...)>, núm. 6 (oct.-des. 1935), p. 32. 

93. Miquel DURAN DE VAL~NCIA, Conjederacid de Repu'bliques o Estats IbPrics, <(La 
República ... >>, núm. 8 (abr.-juny 1936), p. 6. 

94. El Partit Valencianista #Esquerra va obrir el seu Congrés Constituent el 8 de 
desembre de 1935, com a resultat de la convergkncia de I'A.V.R., el C.A.V. i diverses 
forces valencianistes menors. Davant les eleccions de febrer de 1936 el Partit Valencia. 
nista $Esquerra i Esquerra Valenciana varen decidir &integrar-se en el Pacte del Front 
Popular; cinc homes del Partit varen accedir a 1'Ajuntament de Valtncia i varen aconse- 
guir que la corporació votara YEstatut. La Conjunció pro-Estatut va tornar a plantejar la 
seua demanda, a la qual es van afegir aleshores la Unión Republicana Nacional, el Par. 
tido Sindicalista i el Partido Comunista, amb l'abskncia desconcertant del P.O.U.M. Per 
a tot aixb vid. A. Cucó, El valencianisme polític, p. 268. 

95. Esquerra Valenciana, fundada en juliol de 1934, va ser una escissi6 del blasquis- 
ta P.U.R.A. Els dissidents no estaven d'acord amb la línia lerrouxista d'aquest partit i 
van donar suport a 1'Estatut del Pais ValenciP. Vicent Marco Miranda, que va obtenir una 
acta de diputat en les eleccions de febrer de 1936 per la ciutat de Valencia, i Juli Just, 
diputat a Corts per la <<província)> de Valtncia en les mateixes eleccions, varen ser els 
seus homes més rellevants. En el Segon Congrés del Partit #Esquerra Valenciana, ce- 
lebrat a Valencia el 20 de f:brer de 1937, el partit va tragar les línies d'un Avantprojecte 
&Estatut, que Alfons Cuc6 va analitzar en La problemlitica de l'Estatut valencili durant 
la guerra civil: l'avantprojecte d'Esquerra Valenciana, <<I Congreso de Historia del País 
Valenciano)> (Universidad de Valencia, 1974), vol. IV, ps. 727-739. 

96. Esquerra Republicana del País Valencii era un partit molt arrelat a Castelló; 
agrupava radical-socialistes, azaÍíistes i valencianistes. En una escissió forga important ep 
devinguda en 1935, un nucli considerable de militants va ingressar en Izquierda Repu- 
blicana, mentre que, en 1936, el sector nacionalista, encapcalat per Huguet Segarra, va 
afiliar-se a Esquerra Valenciana. 

97. Nova Germania va nhixer com a escissió de I'AgrupaciÓ Valencianista Repubiica- 
na en constituir-se el Partit Valencianista d'Esquerra. <(Un sensibilitzat purisme esquerri 
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Quan més s'intensificava el treball intellectual va fundar-se <{Proa)>, l'orga- 
nització unitiria més important del valencianisme cultural de tot el període. 
En paraules de Sanchis Guarner, el valencianisme de <(Proa)> era: <{Un valen- 
cianisme documentat, seriós, que pretenia de bastir una Weltanschauung autbc- 
tona, tasca, evidentment, superior a les seves forces. Tanmateix, 6s obvi que 
representava una actitud ambiciosa de solidesa i &horitzons, que es trobava 
ben lluny del lleure d'aquells patricis ratpenatistes del tombant del segle, que 
havien escrit versos en vernacle només com a simple esplai dominical.)2.>'" 

<(Proa)> va editar un butlletí d'informació cultural, perb fou a 
<{La República de les Lletresn on va aparkixer el manifest fundacional de 
<<Proa)>, un document l'interks del qual fa que, a desgrat de la seua extensió, 
calgui reproduir-10 íntegrament: 

<(La necessitat de coordinar els esforcos valencianistes en l'aspecte 
patribtic i cultural, ens mou a constituir una entitat semblant a les que 
han propulsat altres moviments nacionalistes triomfants. Tindri com a 
directrius essencials tots aquells principis en els quals coincidixen les 
entitats i individus que integren el moviment valencianista i que po- 
dríem resumir breument en l'afirmació de la personalitat valenciana en 
el doble aspecte de la llengua i del dret al propi govern. 

*Este Consell aspira per tant a dirigir i organisar tota manifestació 
i activitat valencianistes, que tinguen un valor representatiu i totalitari 
en els aspectes culturals i patribtic. 

*Al mateix temps i com a tasca constant, el Consell a través de les 
Seccions que ha de crear, treballari per: 

%Establir relacions adients amb tots els moviments recobradors i sin- 
gularment amb els més afins. 

)>Coordinar les activitats culturals i patribtiques valencianistes, i 
)>Organisar un fons informatiu que facilite la seua labor i la dels 

organismes valencianistes i alhora oriente les aspiracions nacionals dels 
nostres compatriotes. 

EL CONSELL 

)>PROA tindri un Consell, encarregat de fixar la seua orientació, 
constitujit per onze membres, a saber: 

)>President, Nicolau Primitiu Gómez Serrano; Secretari general, 
Adolf Pizcueta Alfonso; Gerent, Enric Navarro i Borrb; Depositari, 
Francesc Soto Mas; Vocals, Joaquim Reig Rodríguez, Miquel Duran de 
Valkncia, Angeli Castañer, Pasqual Asins Lerma, Carles Salvador, Emi- 
li Gómez Nadal i Maximiliii Thous Llorens. 

petit-burg&)>, alarmat per la fusió amb el C.A.V., i la decidida oposició a <(Proa)>, que 
comptava amb el suport inequívoc del Partit Valencianista &Esquerra, marquen la dissi- 
dsncia de Nova Germania* ( c f .  Cuc6, El valencianisme polític, p. 263). Enric Bastit, candi- 
dat derrotat a les eleccions del 19 de novembre de 1933 per part de l'A.V.R., va ser-ne 
la figura política de més talla. 

98. M. SANCHIS GUARNER, La Renaixen~a al País Valencid, p. 99. 
99. <<Timó)> va durar onze números: del juliol de 1935 a abril-maig de 1936. El nú- 

mero de juliol, ja preparat, no va poder eixir per raons bbvies. En <{Timó)> varen col- 
laborar valencianistes de totes les teridencies polítiques. 
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DEI Consell, en el plal de dos anys, fixarh les normes per les quals 
s'haurh de procedir per els adherits a la seua renovació. 

EL SECRETARIAT 

>>Existirh a més un Secretariat dividit en Seccions, que abanda de 
les activitats patribtiques, realisarh sota el patronatge del Consell, les 
que s'esmenten a continuació: 

COORDINACIO DE LES ACTIVITATS 
CULTURALS DEL PAfS VALENCIA 

>>La limitació de les possibilitats del nostre moviment exigix més 
que e d o c  que es coordinen tota mena &iniciatives i activitats culturals 
per tal d'evitar en 10 possible que es perjudiquen unes a altres i per a 
qui: totes elles assolixquen el seu mhxim desenrotllament. 

nLa missió de PROA en este aspecte consistir; en fer la propaganda 
entre tots els adherits i els simpatisants valencianistes de les obres crea- 
des o propbsits a realisar; en ajudar per mitjh de consell i Bdhuc de 
l'esfor~ econbmic, aquelles iniciatives que considere indispensables i que 
no tinguen antecedents en projecte o en realisació; en crear un reper- 
tori de publicacions valencianes, facilitant la seua adquisició als adherits 
i simpatisants; en influir sobre la premsa del País Valencih per a qui? 
dedique a les nostres activitats culturals I'atenció que es mereixen, 
etcgtera. 

RELACIONS AMB CATALUNYA, 
MALLORCA, TERRES D'OC 

I POBLES PENINSULARS 

sEs necessari crear un intercanvi constant entre Catalunya, Mallorca 
i País Valencih primer, i amb la resta dels pobles de la nostra comunitat 
cultural o estatal després. 

)>Este intercanvi, tot 10 extens que les possibilitats de PROA ho 
permeten, s'iniciarh principalment per un contacte amb els Centres cul- 
turals i editorials a base de posar a I'abast dels adherits a la nostra 
entitat tota mena de publicacions d'aquells paYsos i totes les informa- 
cions d'atre ordre que solliciten i de fer arribar consegüentment a les 
terres &intercanvi, les manifestacions del nostre esperit. 

>>PROA en este sentit propulsarh a més un acostament de tots els 
moviments nacionalistes, basat en la coneixenga mútua. 

>>PROA tindrh com a missió principal confeccionar un cens valen- 
cianista i els fitxers necessaris com a elements auxiliars de les Seccions 
i al servei de les entitats valencianistes que ho solliciten. 

CRIDA 

>>Ens cal només, per acabar, insistir en la finalitat altament patrib 
tica de PROA i recabar l'ajuda de tots els que simpatisen amb els nos- 
tres propbsits. 
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)>A f i  de fer possible a tots la co~laboració econbmica en la nostra 
obra, es fixa una quota mínima d'una pesseta mensual, mitjanqant la 
qual s'adquiriri el títol d'adherit.>>"" 

Eren moments d'enorme efervescencia política, de voluntat col.lectiva de 
normalització de la nostra cultura, quan el triomf electoral de les forces poli- 
tiques del Front Popular presagiava condicions favorables per a les cultures 
nacionals de l'estat espanyol i feia més prbxims els Estatuts d'Autonomia. Mi- 
quel Duran de Valencia hi veia, en els estatuts, un fet decisiu perque <(barra& 
el pas definitivament a la restauració monirquica i impedir; l'instauració &una 
dictadura feixista>>."' El més remarcable de les eleccions de febrer de 1936, per 
als polítics valencianistes, va ser l'enfonsament de l'hegemonia del blasquisme, 
que s'havia caracteritzat per la seva obstinada posició contriria a les reivindi- 
cacions estat~tiries.'~' El 18 de juliol de 1936 ofegaria les possibilitats de con- 

100. Proa (Consell de cultura i relacions valencianes). Una nova entitat valenciana, 
<(La República de les Lletresn, núm. 4 (abr.-juny 1935), ps. 26-28. 

101. Miquel DURAN DE VAL~NCIA, Confederaci6 de Repúbliques o Estats Ibtrics, 
((La República de les Lletres,, núm. 8 (abr.-juny 1936), p. 6. Miquel Duran, director 
de la revista, recapitulava els propbsits culturals de ((La República de les Lletres,, re- 
marcant les possibilitats polítiques que aleshores plantejava la victbria electoral del Front 
Popular: <(En el primer número de La República de les Lletres i en l'article de pre- 
sentació, parlhvem, referint-nos a l'aspecte purament literari del nostre programa, de 
la voluntat de constituir la Confederació de Repúbliques Literiries d'IEria. I remar- 
chvem que les lletres i l'art no poden deslligar-se de la vida política d'un país, que 
als pobles que renaixen o als pakos que es transformen, les lletres, les arts, la cultura, 
enforteixen o debiliten llurs constitucions polítiques. 

Aquell nostre programa purament espiritual, que no traspassava l'brbita literhria i 
artística, es converteix avui en un ideari polític. Aquella Confederació de Repúbliques 
literlries d'Ibkria pot transformar-se en una Confederació de Repúbliques o Estats ibkrics, 
nova estructura política #Espanya, (op. cit. p. 5). 

102. Valdria la pena d'aprofundir la significació política i literhria de Vicente Blasco 
Ibáñez durant els anys trenta. <(Taula)> li retreia la seua inhibició en tot el que pertoca 
a la cultura nacional valenciana: ctBlasco Ibáñez no ha fet per Valkncia, per nostres lle 
tres, 10 que hauria pogut i degut fer (...) Tingué una actitud desdenyosa front al fet de 
nostre idioma (...) Sense adonar-se'n, ha retrasat en un segle el resorgir de Valencia.)> 
( I n  vzemoriam Blasco Ibáñez, ((Taulas, núm. 5 (febr. 1928), p. 3). La majoria de textos 
accentuen fonamentalment les conseqükncies d'aquesta actitud de l'escriptor per al País 
i la seua manca de normalització política-cultural, p. ex., ctBlasco Ibáñez féu a la causa 
nacional valenciana més mal que una pedregada a una vinyas, escriu Enric SOLER GO- 
DES, Blasco Ibáñez, ((Miradorn, núm. 249 (9-XI-1933), p. 3. Perb aquestes critiques ad- 
quirien un carkter prou més virulent quan denunciaven l'orientació lerrouxista del blas- 
quisme polític durant la Segona República: ((El republicanisme valencih té un fons an- 
ticlerical, obrerista, humanitarista, jacobí i sentimental. Blasco Ibáñez li doni tons wag- 
nerians i victorhuguescos (...) El blasquisme, no obstant, era tebricament federal. El que 
no fou mai és lerrouxista)>, sosté R., Valtncia, estadi polític, <(Miradors, núm. 335 (18- 
VII-1935), p. 3. El capteniment polític del blasquisme va ser, sense cap mena de dubte, 
antivalencianista. Després de la mort de Fklix &zati en 1929, el P.U.R.A., dirigit per 
Sigfrido Blasco Ibáñez, va establir una coalició amb el Partido Radical de Lerroux. No 
V:I donsr suport a la Conjunció de Partits pro-Estatut ni tampoc es va integrar en el 
Front Popular. Les eleccions de febrer de 1936, les va perdre de forma inapellable, perb; 
mentre Juan Peset Aleixandre, d'Izquierda Republicana, obtenia 84.106 vots, Sigfrido Blas- 
co lbáfiez n'obtenia 15.826 només, segons afirma Luis A G U I L ~  LUCIA, Las elecciones ela 
Valencia durante la Segunda República (Valkncia 1974), p. 140. Pel que fa a les elec- 
cions de febrer de 1936, Vicent ARRUE afirma que no hi va haver un carhcter obertament 
valencianista, encara que tant Esquerra Valenciana com Nova Germania varen insistir 
que el triomf del Front Popular podria satisfer les exigkncies d'Autonomia per al País 
Valencil. Vid. Vicent ARRUE, L'ambient electoral durant les eleccions de febrer de 1936, I 

ctArgumentsu, núm. 1 (1974), ps. 167-168. I 
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solidació de les nacionalitats. <(La República de les Lletres)>, la vigília de l'aixe- 
cament militar, anunciava la transformació de la revista en una strie de pro- 
jectes culturals molt ambiciosos. La nota deia així: 

<(Amb el present número, la nostra revista, que ha entrat ja en el 
terces any de la seua publicació acompleix els dos anys justos de vida. 
La seua obra, de conreu i enaltiment de les nostres lletres i les nostres 
arts, de defensa del nostre patrimoni espiritual, de depuració, unificació 
i dignificació del nostre idioma, de noble política valencianista i liberal, 
ha estat considerada i elogiada al País Valencia, a Catalunya, a la resta 
de la Península i a l'estranger. Aquesta obra, després dels dos anys 
d'experitncia, cal continuar-la i transformar-la per tal de fer-la més efi- 
cag i extensa i, en part, més popular, donant a aquesta paraula el seu 
veritable sentit. 

sD'acord amb aquest propbit, els quatre números anyals de LA 
REP~BLICA DE LES LLETRES es convertiran en quatre llibres o fascicles, 
de la següent manera: 

)>LA REP~BLICA DE LES LLETRES, revista de literatura, art i politica 
-Segona tpoca-. Números en forma de llibre, i cada número, o la 
majoria, dedicat a un sol tema, per diversos autors: valencianisme polí- 
tic, poesia, narracions en prosa, art, teatre, temes de cultura valencia- 
na, etc. 

DEL LLIBRE POPULAR. - Collecció de llibrets, a preu redu'it, de 
divulgació i propaganda valencianista i liberal i de carhcter literari po- 
pular -costums, festes, folklore, aspectes diversos del País Valencih- 
i temes de política i cultura universal. 

)>COL.LECCIO SEMBRA. - Llibres de doctrina, d'histbria, de litera- 
tura pedagbgica, biogrhfics i de diverses disciplines de la nostra cultura; 
i de lectures preferentment per a les nostres dones i els nostres infants. 

)>BIBLIOTECA <<LA REP~BLICA DE LES LLETRES)>. - Llibres diver- 
sos de literatura -poesia, teatre, novelles, contes, prosa literiria. 

)>Entre els primers llibres a publicar figuren: Doctrina i defensa del 
valencianisme, Parleu bé el valencid, Espill de la Histbria, Elogi de la 
llengua valenciana. Els crits de llibertat del poble valencid, Contes per 
als xiquets, Vinatea i les llibertats valencianes, Llibre de lectura infantil, 
Jocs i cancons dels infants, Valincia, ciutat del sol, de les flors i de les 
festes, El poeta Querol i les seues poesies valencianes, Valencianisme 
i Repziblica, Com s'escriuen les cartes en valenci2, etc. 

)>Collaboraran en aquesta obra de cultura valenciana i de divulgació 
i propaganda valencianista, els més prestigiosos escriptors de la nostra 
terra.)>lo3 

<tNueua Cultura)>, nzarxisme i nacionalisme (1935-1936) 

L'existsncia d'una concepció marxista del valencianisme apunta amb la col- 
laboració d'Emili Gómez Nadal en la revista <tNueva Cultura),, una de les pu- 
blicacions culturals més valuoses durnnt la Segona República. ctNueva Cultura)>, 

103. La tra~zsformació de <<La Repzihlica de les Lletresu, <<La Rcpitblica dc les Lle- 
tresw, núm. 8 (abr.-juny 1936), p. 32. 
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vinculada al PCE, evidenciava la seua sensibilització en relació amb el problema 
nacionalista amb la inclusió de Gómez Nadal en el seu cos de redactors. Josep 
Renau, director de la revista, afirma: 

<(En sus orígenes mismos, nuestro grupo no fue nunca hostil ni aje- 
no al valencianismo (. . .) Mantenjamos contacto activo con intelectuales 
valencianistas, miembros o simpatizantes de las agrupaciones m i s  pro- 
gresistas, en particular con 10s componentes de Acció d'Art y su Sala 
Blava -para la cua1 hice uno de mis mejores carteles-, usi como con 
la revista La República de les Lletres, que mantenia posiciones muy 
cercanas a las nuestras. 

wDesde 1935, la incorporación de Emili G. Nadal a Ja redacción de 
Nueva Cultura consumaba, de hecho, nuestra opción por la autodeter- 
minación del País Valencih, comenzando a publicarse regalarmente tex- 
tos en nuestra lengua uernhcula.~>"' 

La veritat és que aquesta sensibilitat vers la qüestió nacional existeix a 
c<Nueva Cultura)>, i que el mateix Gómez Nadal afirmava aleshores: 

<(Tots els aui Drenen Dart a l'entorn d'aauesta revista -fent-la i 
A 

propagant-la- en la gran creuada en favor d'una cultura impregnada 
d'un sentit de dignitat humana i de feconda saba popular, reconeguem 
com una de les tasaues urgents aue s'hi Dosen davant de tots, la del " 
recobrament i l'enfortiment d'aquells nuclis nacionals que venen patint 
des de fa segles una de les pitjors formes de l'opressió imperialista: la 
de I'esperit i la cultura autbctones.)>'" 

<(Nueva Cultura)> va difondre en gener de 1936 un fullet de propaganda 
electoral amb el títol transparent de Por el Frente Popular, amb una portada 
de Renau. Un punt del Manifiesto tractava concretament el problema de les 
minories nacionals en el sentit abans esmentat. El Manifiesto Electoral de Nueva 
Cultura és l'expressió d'un sentit humanista de la cultura, humanisme socialista 
que, enfront de la violació de la dignitat humana que el feixisme representava 
-1e temps du mépris, segons Malraux-, defensava la llibertat d'autodetermi- 
nació dels pobles que el triomf del Front Popular aniria a garantir. Aquesta 
sensibilització de <tNueva Cultura)> davant el fet nacional era reconeguda ales- 
hores 'Ob  i es reconeix ara mateix."' Amb tot i aixb, és molt problemiitic d'as- 

104. Josep RENAU, Notas al margen de Nueva Cultura, prbleg a l'edició facsímil de 
ctNueva Cultura, publicada per l'editorial alemanya Detlev Auvermann KG (1977), p. XVII, 
recollit ara a Josep RENAU, La batalla per una nova cultura (Valencia 1978), p. 90. 

105. Emili G ~ M E Z  NADAL, COP &ull sobre una minoria nacional, aNueva Cuituraw, 
núm. 9 (desembre 1935), p. 13. 

106. <(Tots, o gairebé tots els partits del Front Popular tenen en llurs programes 
l'autonomia política dels pobles d'Ib6ria; alguns, com el partit comunista i d'acord amb 
la constitució de la U.R.S.S., és francament nacionalista, empara el dret de les naciona- 
litats a governar-se per eiles mateixes i reconeix i fomenta la constituci6 política de les 
personalitats regionals i nacionals., (Miquel DURAN DE VALBNCIA, Confederació de Reph 
bliques o Estats Ib2rics. <(La República de les Lletres),, núm. 8 (abril-juny de 1936), 
P. 6 ) .  

Abans de juliol de 1936 ctNueva Culturaa publica un text de Henri Barbusse (Amor 
de Nord a Jur. La constelació nacional, cNueva Cultura)>, núm. 7-8 (oct.-nov. de 1935) 
ps. 30-33) i Emili Gómez Nadal transcriu un fragment de Jean-Richard Bloch intitulat 
The East Reborn i publicat originalment en Rusira Soviet Today, perque <tens sembla 
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segurar l'existkncia d'una concepció marxista del valencianisme entre 1930 i 
1936; els articles de Gómez Nadal a c<Nueva Culturan en són una excepció. Ell 
mateix és qui toca el tema en una lletra recent, que transcric íntegra pel seu 
extraordinari interes testimonial, on nega, tot discrepant de l'opinió de Josep 
Renau, l'existtncia d'un pensament marxista en el valencianisme de l'epoca: 

<<NO crec que puga ser-li d'una gran utilitat pel que fa a les recer- 
ques qu'ha empres; perque són ja molts els anys passats des de llavors 
i perque continue pensant qu'el marxisme nacional en la Valencia dels 
anys trenta no passa de ser un pur miratge. El que puc dir-li no varia 
d'alli, que li vaig dir fa vora nou anys a Alfons Cuc6 quan preparava 
el seu llibre El Valencianisme Politic. 

)>Tot es redueix a la coincidencia d'activitats i &objectius de dues 
persones: Josep Renau i jo mateix. Quan jo vaig tornar de Paris en 
agost de 1934, després &haver manifestat en les pigines d'"E1 Camí" 
el meu interes pel comunisme ortodox (que doni lloc a una curta poQ- 
mica en la primavera d'aquell any amb Joaquim Reig), entrí natural- 
ment en contacte amb I'UEAP on el principal animador era el pintor 
Josep Renau; i fou ell en fundar "Nueva Cultura" en 1935 qui insistí 
per a que les meues co~aboracions ho foren en valencii; i aixb passi 
encara amb el diari creat durant la guerra, dirigit conjuntament per ell 
i el socialista Max Aub i fabricat en les premses del "Diario de Valencia" 
on també escriguí algunes crbniques en valencii des de Madrid. Caldria 
potser afegir una temptativa sense Sxit feta per un petit grup valencia- 
nista portant el nom de Nova Germania que inspirant-se de l'exemple 
donat per la creació del PSUC em demani en els primers mesos de la 
guerra si l'hom podria fer el mateix a Valencia, fusionant el PC, el 
PS i NG; perb la proposta estava tan lluny de les realitats polítiques 
valencianes que ni l'hom arribi a parlar-ne, enlloc. 

)>Doncs en l'UEAP, en la Asociación para la Defensa de la Cul- 
tura qui li succedí, i en 1'Alian~a d'Intellectuals Antifeixistes (resultat 
de la fusió de 1'ADC del Cercle de Belles Arts i del grup Acció &Art), 
sobretot en aquesta última, hi hagué valencianistes i comunistes, entre 
altres, perb no una activitat marxista nacional. 

eEl que passi a Valencia durant la guerra no ho conec bé, perque 
havent estat incorporat al Ministeri de 1'EducaciÓ en tornar de Madrid 
on havia passat l'hivern 36-37 i havent-10 seguit a Barcelona més tard 
em trobí tallat de les activitats locals. De totes maneres, el vaIencia- 
nisme polític i cultural que tant havia progressat des de 1927 amb 
"Taula de les Lletres Valencianes", Acció Valenciana, "Avant", "El 

que The East Reborn conté un interes especial, d'exemple i guia davant els problemes 
peninsulars del mateix caire), (Emili G. NADAL, De cara al sol llevant, ccNueva Culturan, 
núm. 10, gener de 1936, p. 12). El mateix Nadal escriu una salutaci6 a la revista 
ctLa República de les Lletres)) en el número 9 (desembre de 1935) p. 13. Sobre aquest 
tema cal veure l'article d'A. ALVAREZ, El problema nacional a "Nueva Cultura", ctArgu- 
ments,, núm. 1 (1971), ps. 185-190. 

107., Alfons Cuc6 reconeix igualment l'existencia d'eixa minoria quan escriu que 
<(cal posar de relleu l'existsncia d'un grup minoritari, entre els comunistes valencians, 
favorable a les reivindicacions autonomistes, encapcalat pel conegut pintor Josep Renau. 
La revista "Nueva Cultura" se'n féu ressb en diverses ocasions>>, en el seu treball Actituds 
polítiques i lingüístiques al País Valencid contemporani, dins Treballs de sociolingüística 
catalana, núm. 1 (Valencia 1977) p. 80, nota 29. 
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Camí", etc., rebé un colp molt dur amb els fets &Octubre del 34 del 
que no es reféu ja.)>'" 

Crec que convindria diferenciar clarament entre una sensibilitat vers el pro- 
blema nacional de aNueva Cultura>>, que ningú no nega, i l'existhncia d'un 
pensament marxista valencii que, fora dels noms de Gómez Nadal i Josep Renau, 
sembla problemitic documentar. En aquest sentit, la diferent situaei6 del Prin; 
cipat podria clarificar els límits reals d'un pensament marxista al País Valencii. 

La poesia valenciana entre 1930 i 1936 

En el terreny de la poesia, el debat estktic com a tal va perdre importincia, 
conseqühncia lbgica de la situació anbmala de la cultura valenciana. L'actitud 
de Carles Salvador de doblar-se en <<propagandista>> o en <(polític de la llengua)> 
configura la imatge del poeta valencii de l'kpoca. Tant Carles Salvador, que 
publica en 1934 El bes als llavis, com Enric Navarro i BorrL, autor d'El vol 
en arc, publicat en 1935 (els quals són, al meu parer, els millors llibres del 
període), participen d'eixes característiques. La poesia valenciana sembla es- 
tancarse-se entre 1930 i 1936 a mig cami de l'actitud populista, que esdevé 
hegembnica, i les restes d'un avantguardisme que ja comenGa a ser ben ana- 
crbnic. Si jutjivem la poesia publicada en la revista <(La República de les Lle- 
tresu, podríem afirmar que la tendkncia populista, és a dir, el paisatgisme senti- 
mental, va ser la que, a la fi, va imposar-se, tal vegada perqui: era l'itnic model 

108. Sobre aquest punt sembla que hi ha discrephncia entre Gómez Nadal i Renau, 
si hem de jutjar per aquest testimoniatge: ((Sé que el punt de vista de Josep Renau és 
lleugerament diferent si jutge pel prbleg que m'ha fet arribar i que ha redactat per a 
l'edició "facsímil" de "Nueva Cultura" a punt de sortir a Berlin-Est. -Per a ell el fet 
que el PCE s'interessis a Valencia pel fet autikton (en realitat fou J. R. qui es plantejh 
la qüestió) li i s  suficient per a creure que hi hagué un marxisme valencia-. Per a mi, 
el fet idiomatic sent essencial i previ, tot com l'actitud d'inhibició respecte a l'entitat 
#Espanya, no pot hom parlar d'un marxisme nacional als anys trenta.)) (Lletra #Emili 
MMEZ NADAL, datada a Valence d'Agen el 24 de marC de 1977). Gómez Nadal aHudeix 
al treball de Renau, Notas al margen de ctNueva Culturaa, art. cit. nota 29. Per 
acabar, Ricard BLASCO intervé, al seu torn, en la poltmica Gómez Nadal-Renau so- 
bre el marxisme nacional valencii i escriu: <(Evidentment, si comptem pel nombre, 
el marxisme nacional valencii era "un pur miratge" pels anys trenta; no passaria d'un 
parell de persones (I'Emili inclbs) a saber com es podien conciliar tots dos conceptes. 
Els articles de 1'Emili a "Nueva Cultura" (singularment Cop d'ull u una minoria nacional) 
ja comencaren a obrir els ulls. Els esdeveniments, de 1934 en$, els obririen mé;, i si 
bé és de veres que el valencianisme hi rebé un cop dur, jo no gosaria dir que no es 
reféu ja", perb 1'Emili té més elements per judicar-ho que jo. Sí que pcc dir que el 
llevat marxista era prou més notori del que ell pensa, a I'AIDC, encara que sense con- 
creció. L'incident que conta, de la proposició de Nova Germania, n'és revelador d'un am- 
bient, tant minoritari com es vulgui, perb existent (...) La discrepincia entre els punts 
de vista de 1'Emili i Renau, és la meua. Conec el prbleg susdit, i pense que Renau esta 
més acostat a la veritat, si més no, a la veritat d'un ambient, no mesurable en xifres.)> 
(lletra datada a Madrid el 30 d'abril de 1977). 

109. Em sembla que seria inviable recollir al País Valencia una antologia de textos 
semblant a la que Roger ARNAU, pseudbnirn de Josep BENET, va publicar sota el títol Mar- 
xisme catah i qüestió nacional catalana, 1930-1936 a les Edicions Catalanes de París (Paris 
1974). L'antologia, en dos volums, comprtn textos de dirigents, militants i peribdics -vo- 
lum I-, i de moviments i partits polítics -volum 11-. Vegeu també, sobte el tema, 
I'assaig dlAlbert BALCELLS, Marxisme y catalanisme, 1930-1936 (Barcelona, Anagrama, 1977). 
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vil id  per a la poesia valenciana d'aquell moment .  Abandonada la via avant- 
guardista i impossible sociolbgicament una poesia lligada al proletariat que 
n'expressara la conscikncia nacional i de classe, la poesia valenciana més <(polí- 
tica)> era la poesia populista, influ'ida, convé precisar-ho, per l'eststica simbo- 
l i~ ta .~" '  

El vol en arc, publicat per l'editorial d e  <(La República de les Lletres)>,"' 

110. En <<La República de les Lletres), es publica pocsia valenciana amb un c~iteri 
ecltctic que fa pensar en una falta d'orientació estetica; hi publiquen Miquel Duran de 
Valtncia, Enric Duran i Tortajada, Lluís Guarner, Enric Soler i Godes; reediten els clis- 
sics: Ausiis March, Querol, Llorente (a qui dediquen, en homenatge, el núm. 7, de ge 
ner-marc de 1936), Constantí Llombart, etc. Si a aixb afegim el Poema del viatge a l'en- 
torn de l'Amor, de Carles SALVADOR, i la traducció del castellh de dos ((poemes prole- 
taris), del poeta comunista Pascual PLA i BELTRAN, Treballador de la mar i Oda a la cru 
tat insurrecta (tots dos al núm. 6 oct.-des., 1935, p. 25), podrem compIetar la cerimbnia 
de la confusió pottica. Convé aclarir que la subsisttncia de i'estttica simbolista era I'Ú- 
nic tret literari que vinculava la majoria de poemes del moment. NAVARRO I BOP~AS, en 
una ressenya crítica del llibre de Carles Salvador, El bes als llavis, remarcava I'evoluciÓ 
anormal de la poesia valenciana: ((Els que no segueixen pas a pas la poesia valenciana, 
davant I'escassedat de versos publicats, es trobaran amb uns salts incomprensibles. Re- 
mitim els interessats al volum publicat per L'Estel que és titulat La poesia valenciana en 
1930. Aquesta breu antologia, si més no, té la bondat de compendiar i explicar I'evolu- 
ció de la producció rimada durant quinze anys al menys)>, a ctLa República de les Lle- 
tres,, núm. 1 (jul.-set. 1934), p. 19. NAVARRO I BORRAS valora la capacitat imaginativa 
de Salvador, ((sempre amb cura de no contaminar-se d'eixa arnada pauioteria tipicament 
floralesca que encara té conreadors)>. Per al crític, la validesa de les imatges de Salvador 
residia en el fet que eren ((imatges que despertaven sensacions musicals, pictbriques i id- 
huc olfatives, segons els chnons de la nova escola tendents a suggerir, a suscitar, a pro- 
moure eixa ~imnhstica de l'intellecte que acondueix a la fru'ició collaboradora), (art. czt . 
ps. 19-20). Pardelament, hi havia un valencianisme polític de dreta, catblic i Uorentí, 
que té en Josep Maria Bayarri i en <(El Vers Valencih)> (el núm. 1 és del 15 de juny 
de 1934) els exponents més destacats; ((El Vers ValenciL havia de ser ctcristih~, ctcaso- 
li)>, etuniversal)> i <<ben valencih. Josep Maria Bayarri fou l'autor d'un pamflet polític, 
El perill catal2 (Valtncia 1932?), bisic per a documentar la ideologia histbrico-histerica 
del valencianisme reaccionari i anticatalanista. Sobre el caricter ctoolític)> d'aave~tn nw- 
sia, cal llegir I'article de Josep IBORRA, La poesia política valenciana, 1930-1939, ctAr- 
gurnents),, núm. 1 (1974), ps. 194-196. Pel seu costat, els Jocs Florals continuaven ce- 
lebrant-se amb normalitat; vegeu, en aquest sentit. el llibre focs Floralr 1934 Recull dels 
LIV Jocs Florals organisats per ctLo Rat Penat, (Vali.ncia 1934). En aquest llibre es pu- 
blicaven versos de Bernat Ortin i Benedito, poeta guardonat amb la Flor Natural. 

111. L'editorial de (<La República de les Lletres), va editar en 1934 el llibre de Mi- 
quel DURAN DE VAL~NCIA, Catalunya té raó, que era una reflexió sobre la situació cata 
lana en relació amb les aspiracions autonbmiques d'Euzkadi, Galícia i el País Valencii 
El subtítol del llibre era molt precís: ctL'autonomia, la federació i la liibertat de les llen- 
gües en les constitucions politiques d'Europa i Amtrica.)> Les seues darreres ratlles eren 
significatives del catalanisme convicte del seu autor: ctL'esskncia i la raó d'ésser de I'au 
tonomia de Catalunya es troben en aquestes afirmacions: 

))Sobirania de i'idioma. 
))Predomini i esplendor de la prbpia cultura. 
)>Unitat espiritual i política del territori catal. 
)>Personalitat i confederació. 
)>Baluard de la República. 
),La terra, per als que la treballen. 
)>La ciutadania, per als que la mereixen. 
)>I per als catalans i per a la Pitria, la llibertat. 
Catalunya té raó! (op. cit., ps. 74-75). 
R. BLASCO assegura: ctla consciencia de que ésser "valencianista" equivalia a ésser "ca- 

talanista" ani creixent al període. Carles Salvador s'hi declari, en la commemoració de 
l'Oda d'Aribau, "catali de la ciutat de Valencia"; Miquel Duran publica Catalunya te 
raó en 1934. Emili Gómez Nadal postuli, en la primera etapa de "Nueva Cultura". la 
conciliació del nacionalisme catalanista valencjh amb el marxismes. (R. BLASCO, cf. nota 27) 
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provocava una crítica de Bernat Artola, que en censurava els trets avantguar- 
distes, tot manifestant la conscikncia estttica generalitzada que un populisme 
re-humanitzat era aleshores la via idbnia per a la poesia valenciana. Artola refu- 
sava la vocació minorithria, elitista i intranscendent que havia caracteritzat l'a- 
vantguarda deshumanitzada i que advertia encara en el llibre de Navarro i 
Borrb: <<El fet, perb, és que s'ha oblidat el sentit de la poesia i la transcen- 
dtncia gravida del vers. Continent i contingut s'han fos en una barreja de jazz- 
band i de plors, en la qual, naturalment, la veu humana s'ha perdut.)>"' 

Després de destriar alguns trets de l'expressió de Navarro i BorrAs, el seu 
sentit de l'humor o de la intimitat, Artola demanava el retorn a la realitat més 
ctindividualitzada i autentica)>: <<Davant l'espectacle punyent d'aquest llibre de 
Navarro i Borrhs, cal pensar si no és hora ja que la Poesia Valenciana trenque 
una tradició floralesca pejorativa i deixant de banda les valors bptiques tan 
exaltades (i tan convencionals) i el fluir fisiolbgic de I'obra, tan oposat a la 
creació assenyada, gire els ulls a la realitat més immediata, per a ésser espill, 
net i clar, de la prbpia reacció cordial.,>"' 

Mancada de crítica literhria, sense desenvolupar-se un debat estktic i sub- 
valorada en tant que creació literhria, la poesia valenciana resulta en aparensa 
incapac; d'expressar les tensions histbriques i polítiques del moment, fins a tal 
punt que el seu destí es veu subordinat al procés general de <tnormalitzaciÓ)>. 

De tota manera, a pesar del llarg seguit de dificultats i insuficikncies, Ves- 
forc; de la minoria intellectual valencianista per dirigir el procis del nostre 
redre~ cuItural fins aconseguir una normalitat absoluta, registra un balanc molt 
positiu a la vigília de la guerra civil. Ricard Blasco ens ha ofert una síntesi pre- 
cisa d'eixe estat cultural en les paraules següents: 

<<La suma d'aquestes manifestacions, l'acumulació de llurs efectes al 
llarg del període, crec que autoritzaven un cert optimisme el 1936. Si 
comparem el decenni 1926-1936 amb la decada anterior o amb epoques 
més llunyanes (per exemple: el decenni immediatament anterior a la 
mort de Llorente, que és el primer del segle), em sembla que no hi cap 
dubte -tot i sense negar que el moviment cultural encara era feble 
ni tampoc desmentir l'exigüitat de la seua avantguarda-, que la vigllia 
de la contesa el saldo de la dtcada anterior era &una major riquesa de 
publicacions, d'una major varietat d'actituds eststiques, d'una orienta- 
ció cultural universalista, d'un patriotisme crític, d'una tenacitat indi- 
vidual i &uns resultats co~ectius que permetien concedir un marge de 
confian~a a l'evolució posterior del moviment cultural valencianista. El 
qual no era tan sols el de les élites. Cal pensar així mateix que la lite- 
ratura de tipus "popular", o siga la conreada tradicionalment pels auto- 
didactes valencians (sainets, "milacres", "llibrets de falla") no solament 
no havia decaigut en un decenni, sinó que acusava la influkncia depu- 
radora d'allb que, per entendre'ns, solem anomenar "literatura se- 
lecta".)? 

112. B. ARTOLA, Uegint <(El vol en arc)>, <(La República de les Lletres,, núm. 5 (jul.- 
set. 1935), p. 27. 

113. B. ARTOLA, Llegint ctEl vol en arc)>, p. 28. 
114. R. BLASCO, cf. nota 27. 
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