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■ G uardonat am b el X X III Premi 
Ferrari Soldevila de Biografíes i Investi- 
gacions Històriques que atorga la Fun- 
dació Congrés de Cultura Catalana; 
amb el IX  Premi de la Critica (modali- 
tat d’estudis lingiiisfics i literaris) quo 
concedeix l’Inslilui Interuniversitari de 
Filologia Valenciana, i publicat per la 
Universität de València, acaba d’eixir el 
llibre Teodor Llórente, Uder de la Renai- 
xenga valenciana, Fautor del qual és 
Rafael Roca, doctor en Filologia Cata
lana, professor universitari, tècnic lin- 
güístic de l'Ajuntament d’Aldaia i, per 
si encara no són prou absorbents 
aqüestes ocupacions, també té entre 
els seus mèrits formar part del Con
seil de Redacció de la revista que edita 
aquesta ressenya.
Com molt bé n’informa el títol i deixa 
patent el professor Vicent Simbor al 
pròleg, aquest treball representa una 
aportado fonamental per a determi
nar l’abast i el pes especifìc del qui fou 
una pe?a clau de la Renaixenga aValèn- 
cia; Teodor Llórente. Amb aquest 
objectiu, Roca —i és un deis valors afe- 
gits del seu treball—, prèviament a la 
redacció, sembla haver pres la distèn
da justa respecte deis escriptors de 
generacions literàries de 1909 i de 
1930 (com Miquel Duran de València, 
Daniel Martínez Ferrando, Jacint Maria 
Mustieles o Caries Salvador) que con
sideraren un ido! «intocable» Fautor 
del Uibret de versos; i, també, respecte 
d’aquells estudiosos de la segona mei- 
tat del segle XX que per motius ideo- 
lógics, fonamentalment, divergiren d’a- 
questa consideració, tot focalitzant 
part de llurs tesis en la ideologia con
servadora i Fapoliticisme de qué 
impregna Llórente el moviment renai- 
xencista.
En conseqüéncia, des del rigor meto
dologie i partint d’una base documen
tal ben assentada, Rafael Roca té éxit

en la no gens fácil comesa 
d'oferir un perfil molt ajustât 
de la mentalitat del director 
de Las Provincias. I Festratègia J
que segueix, més trasparent
no pot ser. En Hoc de I
tar un esquema hipotétic i 
deductiu, Roca deixa que 
siguen les fonts primàries les 
que parlen per elles mateixes ®  ^
(articles de premsa i docu- —  g v . 
mentado epistolar, principal
mente I a partir d’elles fa un
exercici de composició per a Fitxa  bibliogràfica
ubicar en el panorama literari A u to r .......... Roca, Rafael.
de les lletres catalanes de T íto l ................ Teodor Llórente, líder de la
fináis del x ix  i principis del xx  Rena/xença valenciana.
Teodor Llórente. Editorial ...Pub licac ions de la Universi-
Seguint aqüestes directrius, . . ,„  6 . , . f . tat de Valencia.Roca desvela els fecunds con- A  ~)c\(Y7
tactes que Llórente mantin- ' ......................
gué amb personatges clau d’a-
quell periode.com el seu mestre Mariá Certament, Teodor Llórente, líder de 
Aguiló, Víctor Balaguer, Jacint Verda- la Renaixença valenciana, representa 
guer, Miquel Costa i Llobera o Frede- una aportado fonamental per a conéi-
ric Mistral. I també dedica dos capítols xer de primera mà, i al marge d’aprio-
a precisar algunes llums i ombres en la rismes, un personatge principal de la 
relació que el poeta valencià mantin- nostra historia cultural. I, per extensió,
gué amb dos paisans seus, que també indefugible per a explicar-nos el pro
destacaren per demostrar la seua cés del desvetlament de la nostra
vocació de lideratge al llarg de la seua consciència idiomàtica i nacional. Com
trajectória vital -amb résultats i objec- molt bé assenyala Rafael Roca, grácies
tius diversos, però—; Constanti Llom- a Llórente, entre altres—però sobretot
bart i Rlasco Ibáñez. a eli—, la poesia valenciana cornençà a
Altrament, Rafael Roca, en el seu estu- nodrir-se llavors, de nou, de composi-
di, demostra com Llórente hagué de dons literàries amb intencions cultis-
fer front a les actituds bel ligérants de tes. I grácies a la labor de difusió lite-
la premsa madrilenya i de la burgesia rària i cultural de Llórente, aquest
valenciana que consideraven perjudi- col laborà decididament al que, al nos-
cial ais interessos d'Espanya el conreu tre parer, ha sigut l’èxit més remarca
de les Mengües «provindals». I també ble de la Renaixença valenciana: el de
és especialment valuós el capítol en fomentar una «tensió identitària»
qué s’ocupa del paper destacable que compartida per alguns valencians i
se li assigné a Fautor de La Barraca en valencianes d’aquell temps. Un efecte
el Primer Congrés Internacional de que, si bé es mira, encara hui es manté
Llengua Catalana, que tingué Hoc el latent al Pais Valencià, per a bé o per a
1906, ja en l’ocàs de la seua vida. mal. g
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