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Si repassem els manuals de literatura i Ies 
enciclopèdies més habituais, la figura de 
Josep Bemat i Baldoví ha estât o bé obvia
da o bé confinada dins de la literatura 
popular valenciana amb tots els estereotips 
que semblen definir-la: humor gruixut, 
sátira obscena, bilingüisme, superficialitat. 
L’èxit i la pervivéncia de la seva obra més 
coneguda, El viigo de la Visenteta, han 
contribuít decisivament a l’encasellament 
de Fautor com a sainetista groller i mordaç 
i han fet oblidar afires facetes de la seva 
obra que permetrien una visió més rica i 
complexa del personatge. El primer pas 
per a la revisió de Bemat i Baldoví va anar 
a cárrec de FAjuntament de Sueca, que, 
Fany 1997, va decidir publicar ¡’Obra 
Completa del seu conciutadá en vuit 
volums. Un cop assequibles els textos ber- 
natians, el mateix consistori, per tal de 
commemorar el centenari de la concessió 
del títol de ciutat, va convocar, el 1999, 
juntament amb la Universität de Valéncia i 
FInstitut Interuniversitari de Filología 
Valenciana, un congrès destinât a revisar 
Fobra de Fescriptor de Sueca. Aqüestes 
mateixes entitats —Ajuntament de Sueca i 
Universität de Valéncia- també han fi
nançât la publicado de les actes del con
grès en un volum, edició que ha anat a cura 
de Miquel Nicolás.

L’estructura del congrès es va organitzar 
al voltant de dos eixos: el primer dedicat al 
context historié, politic i social de la 
València del segle XIX, per tal de facilitar 
la comprensió de la figura paradoxal i con
tradictoria de Fautor, i el segon dirigit prô-

piament a Festudi de Fobra de Bemat i 
Baldoví. I dintre de cada apartat, les apor- 
tacions es van concretar en ponències i en 
comunicacions. Aquest esquema és el ma
teix que presenta el llibre que ara resse- 
nyem.

El primer apartat, titulat E! temps histo
rie de Bemat i Baldoví, s’inicia amb la 
ponència d’Anna Aguado, que tracta de les 
«Transformacions socials burgeses i noves 
classes propietàries», on estudia el sorgi- 
ment a Sueca, al llarg del segle XIX, d’una 
nova classe social, diferenciada tant de 
Fantiga classe senyorial com de les classes 
desfavorides, constituida pel sector de sue- 
cans enriquits pel conreu i el corner? de 
Farròs. Aquest segment ciutadà crea un 
nou model de relacions socials, de practi
ques culturáis i de projectes polítics, enca
ra que, contràriament al que es podría 
suposar, el grup no és homogeni, ja que en 
el seu interior coexisteixen diferències lin- 
güístiques i socials. Aquest és el context on 
s’insereix el personatge i Fobra de Fes
criptor suecà. També dins del camp 
sociologie, trobem un estudi sobre Fapor- 
tació de Bemat i Baldoví a la configurado 
de la personalitat valenciana en el segle 
XIX, caracteritzada pel dualisme format 
per Fespanyolisme i el regionalisme. És el 
treball d’Ignacio Ballesteros «A la chent 
d’espardeña y camalet: Bemat i Baldoví y 
las idealidades colectivas en Valencia a 
mediados del siglo XIX». Una temàtica 
similar és la que tracta la ponència de 
Ferran Archilés i Manuel Martí, «Renai- 
xen?a i identitats nacionals al País Valen-
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cià», on els ponents arriben a la conclusió 
que des del moviment renaixentista valen- 
cià no es va plantejar mai la creació d’una 
identitat pròpia que no fos, al mateix 
temps, espanyola. Ni el valencianisme 
conservador de Teodor Llórente ni el pro
gressista de Constanti Llombart van assu- 
mir la reivindicació d’una nacionalitat 
diferent. Segons les citacions extretes deis 
textos de l’època, «ser valencians és la 
nostra manera de ser espanyols». Al Prin- 
cipat les coses anaven altrament, com 
explica la ponència de Josep M. Fradera, 
que estudia «La “pàtria” 
com a objecte de literatura.
(Una aproximació als canvis 
de la cultura renaixentista de 
fináis de segle)», prenent 
com a punt de partida els 
reculls de Los trobadors 
nous i Los trobadors mo
deras i destacant sobretot 
les aportacions de Guimerà i 
Verdaguer, que van fer evo
lucionar el tema fins a con- 
vertir-lo en l’eix central de la literatura 
mítica i patriótica catalana. Aquest prota- 
gonisme ternàrie, segons Fradera, conver- 
teix la literatura patriótica en una «eina 
perillosa» perqué esdevé la sublimació del 
nacionalisme mesocràtic i allunya la socie- 
tat catalana del progrés que el liberalisme 
va representar en el segle XIX. També 
cenyida a l’àmbit del Principat, però de 
temàtica sociolingüística, la ponència de 
Pere Anguera sobre «Els usos del català a 
Catalunya» al segle XIX repeteix la tesi, 
que ja havia exposat en un treball anterior, 
que el català era la llengua majoritáriament 
parlada a tot el territori i que el castellá era 
escassament conegut a la Catalunya rural,

a causa sobretot de la déficient escolaritza- 
ció. Només els estudiants d’ensenyaments 
superiors i els funcionaris estatals tenien 
coneixements sólids de la Mengua oficial.

Les comunicacions pertanyents a aquest 
apartat, encara que pretesament dedicades 
al context cultural i polític en qué Bemat i 
Baldoví estava immers, s’escapen de la 
temàtica, i algunes incideixen ja en la per
sonalità! de Fautor de Sueca. Les que es 
centren en l’ambient coetani són la de 
Salvador Calatayud, «El conreu cobejat: 
arrós i transformacions agràries del litoral 

valencià, 1800-1870», la de 
Xavier Campillo, «La vila 
de Sueca en temps de Bemat 
i Baldoví», la de Vicent Mi- 
ragall, «Aproximació a la 
confíguració de Sueca i el 
seu terme en temps de Ber
nat i Baldoví» i finalment la 
de Justo Sema i Anaci et 
Pons, «La biblioteca vacía. 
El lector burgués en la Va
lencia del ochocientos». Les 

queja incideixen en la ideologia de Fautor, 
sobretot a partir deis escrits publicats en 
les revistes en qué Bemat i Baldoví va te
nir responsabilitats de redacció - El Mole, 
La Donsayna, El Taba le t i El Sueco- són: 
«E l Sueco i Sueca. De la política vitae a la 
política post mortem» de Francese A. Mar
tínez Gallego, Enríe Borderia i ¡inmacula
da Rius; «“Sueño de la inocencia" y '''Poli
tica y  mala c r ia n z a la diversidad del uni
verso moderado» de Maria Cruz Romero; 
«Doña Robustiana versus “el ángel del ho
gar”» de Luz Sanfeliu i «Política y cultura 
burguesa en el País Valenciano de media
dos del siglo XIX» de Carolina Tarra- 
zona.
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El segon apartat, sota el títol de L 'obra 
de Bernat i Baldoví, s’inaugura amb la 
ponència de Miquel Nicolás «La represen- 
tació del valencià en l’obra de Josep Ber
nat i Baldoví». El melodrama de la llen- 
gua, on es destaca la importància de Fau
tor suecà pel que fa a la pervivència de la 
llengua, ja que en les seves obres va donar 
testimoni públic de la vivacitat del català 
en el période constructiu de l’estât liberal, 
el qual no era precisament procliu a les 
diferències idiomàtiques. Albert Rossich, 
en la seva ponència, estudia «La poesia de 
Bernat i Baldoví» i destaca la dificultat 
d’establir-ne el corpus definitiu per la dis
persici en diferents mitjans. De tota mane
ra, les mostres recollides li permeten esta- 
blir que la major part deis poemes son 
redactats en llengua castellana: poemes de 
circumstàncies destinais a commemorar 
fets o persones, o poésies informatives so
bre esdeveniments politics i socials des 
d’una perspectiva còmica; els redactats en 
català, menors en nombre, a més de l’agu- 
desa d’intencions i de la facilitât en l’exe- 
cució, demostren l’existència d’una fradi
cio satírica en llengua vulgar que, segons 
el ponent, entronca amb el segle XVIII i 
perviu al llarg del XIX, paral lela al feno- 
men de la Renaixença. L’opiniô que a 
Bernat i Baldoví no se’l pot considerar 
com a membre del moviment renaixentis- 
ta també és compartida per Vicent Simbor 
a «Josep Bemat i Baldoví i la Renaixen
ça», on, després d’analitzar les hipótesis de 
Josep M. Fradera i d’Albert Rossich, con- 
clou que ni cronològicament ni ideològica- 
ment Fautor de Sueca no forma part del 
moviment, però sí que és membre destacat 
del coment satíric popular, el qual va co- 
nèixer un èxit notable, i que va ajudar deci-

sivament a la pervivència de la llengua ca
talana en el Pais Valencià. L’ùltima de les 
ponències va anar a càrrec de Josep Lluis 
Sirera -«El teatre de Bemat i Baldoví en el 
context teatral valencià del segle XIX»- el 
quai posa en relleu la importància del tea
tre bematià en la construcció del fet tea
tral valencià mitjançant la introducció 
d’elements parodies i costumistes, que van 
exercir una poderosa influèneia sobre la 
creado del sainet valencià d’Eduard Es
calante.

Una somera agrupado temàtica de les 
comunicacions adreçades a l’estudi de l’o- 
bra de la Musa del Xúquer podría ser en- 
capçalada pels treballs sobre la llengua de 
Fautor de Sueca, deguts a Vicent Gustau 
Baldoví —«La fraseologia en Bemat i Bai- 
dovi»- i a Germà Colon -«Sobre la llen
gua de Bemat i Baldoví»- on es destaca 
que, malgrat Fanarquia ortogràfica, el po- 
limorfisme i el polilexisme, la gran inclu- 
sió d’unitats fraseològiques i de vocabula- 
ri genuí conformen un llenguatge molt ríe, 
d’una gran eficácia per connectar amb els 
possibles lectors o espectadors, fet que de- 
mostra la intencionalitat bematiana per 
esdevenir popular i conegut. La voluntat 
d’entesa amb els lectors també es fa pale
sa en la comunicació «Estratègies discursi
ves d’un periodista» de Josep Lluis Ribes. 
Un altre deis temes tractats en les comuni
cacions és la poesia de Fautor de Sueca. 
Mariola Aparicio tracta de la subversió 
deis models literaris per apropar-se al lec
tor a «Ironia i parodia en la poesia de Ber
nat i Baldoví»; Lluis Meseguer estudia al- 
guns deis recursos retòrics emprats a «La 
poesia de Bemat i Baldoví com a crònica i 
com a representado», i Josep Lluis Marin 
intenta fixar les aportacions de la Musa del
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Xúquer ais textos satines que habitual- 
ment acompanyaven les falles, encara que 
el nombre de les collaboracions bematia- 
nes confirmades siguí una part força minsa 
del corpus de fautor. Com no podía ser 
altrament, el teatre de Bemat i Baldoví és 
el tema tractat amb més aprofundiment. 
Abel Guarnios remarca, a «Sobre els per- 
sonatges i el copiar i apegar de Bemat i 
Baldoví», que molts deis mateixos perso- 
natges arquetípics présents en la poesía 
repeteixen també com a protagonistes en 
les peces teatrals. La intertextualització 
jocosa com a recurs habitual en la poesía 
de Bemat i Baldoví ja ha estât recollida en 
una comunicació anterior, pero ara el ma- 
teix procediment aplicat al camp del teatre 
és tractat per Vicent Salvador a «Els límits 
de la parodia en Bemat i Baldoví», on es 
destaca l’apropiació festiva de dues peces 
prou conegudes del públic, com ara el mo- 
nóleg de Segismundo i el drama D. Juan 
Tenorio. Ramón X. Rosselló, a «El teatre 
breu i F articulado de l’acció: el model de 
Bemat i Baldovi», qüestiona si l’etiqueta 
de sainet, segons la delinició de J.L. Si- 
rera, escau a les peces bematianes o seria 
millor qualificar-les com a quadre de cos- 
tums ja que no presenten una línia argu
mentai, sino tan sois una juxtaposició de 
materials. Gabriel Sansano intenta esbri- 
nar les fonts originàries de l’obra de Fau
tor de Sueca a «Sobre els antécédents 
dramàtics de Josep Bemat i Baldoví». 
Després d’establir les possibles influencies 
de la tradició deis col loquiers autóctons, 
de Fentremès i de la tradició satírica o pa
ródica, el comunicant conclou que la in- 
fluèneia més important és deguda a la tra
dició sainetista en llengua castellana i, 
sobretot, a Ramón de la Cmz, les obres del

qual Fautor de Sueca devia conèixer a bas- 
tament en els seus anys d’estada a la capi
tal de FEstat com a diputat a Corts. De tota 
manera, Bemat i Baldoví amaneix la in- 
fluéncia sainetística castellana amb tots els 
recursos que li proporcionen les tradicions 
populare i satiriques més properes per tal 
d’aconseguir unes peces genuines que li 
permetin connectar fäcilment amb el seu 
públic. Les opinions que sobre Bemat i 
Baldoví i les seves obres van formular els 
escriptore valencians del moviment renai- 
xentista és el tema estudiat per Rafael Ro
ca Ricart a «Bemat i Baldoví, vist pels re- 
naixencistes valencians», en qué, prenent 
com a material la corona fúnebre de 1867, 
Fhomenatge de 1885 i el de 1909, esta- 
bleix que, malgrat certes reserves, els re- 
naixentistes valencians mai no van rebut- 
jar la tradició bernatiana.

A tali de resum, podem concloure que el 
dens volum de gairebé 500 págines, recull 
les ponéncies i comunicacions del congrès 
sobre Bemat i Baldoví i el seu temps, ens 
permet adonar-nos que Fautor valencià és 
molt més polièdric del que la tradició li
teraria ens havia fet creure. Caldrá que 
Festudi sobre l’obra bernatiana encetat 
amb aquest col loqui continui perqué, mal
grat les inevitables repeticions i el desigual 
nivell de les aportacions del congrès, el 
volum ressenyat comença a situar Fautor 
en Fespai que es mereix i confirma la in
tuido de Joan Mas i Vives quan avançava 
que Fescriptor de Sueca és Fautor teatral 
més interessant dels anys cinquanta del se
gle XIX, en el période que va de Josep Ro- 
brenyo a Frederic Soler.

Carola Duran Tort
Filóloga
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