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Presentació: L’ingredient que faltava, la pebrella

El llibre que comenceu a llegir no té altra pretensió que establir la 
genealogia femenina valencianista. És a dir, visibilitzar a les dones que 
al llarg de la història també han sigut part de la construcció del valen-
cianisme polític i els noms i les fets de les quals, per diverses raons, no 
han perdurat al llarg dels anys com sí que ho han fet els de Maximilià 
Thous, Constantí Llombart, Blasco Ibáñez, Francesc Bosch i Mora-
ta, i tants altres (homes) reconeguts pel valencianisme com els seus 
precursors. 

Cent anys després, mentre preparàvem allà pel 2017 l’aniversari de 
la seua publicació, ens va sobtar que entre els noms que la signaven 
no hi hagués cap dona, però en la seua base 6 sí que feia referència al 
«sufragi universal també per a les dones». Estem parlant que, catorze 
anys abans que Clara Campoamor pronunciara el seu discurs al Con-
grés demanant el sufragi femení, ací al País Valencià hi havia un grup 
d’intel·lectuals que ja ho reclamava. No sabem ben bé com es va gestar 
aquesta proposta, però va ser l’espurna que ens va fer preguntar-nos 
cent anys després: ¿és possible que les dones que hi participaren hagen 
sigut esborrades pel patriarcat? Òbviament, la resposta és sí.

El valencianisme és un dels pocs moviments polítics que no ha fet, 
fins ara, una tasca de recerca i investigació de quin ha sigut el paper 
de les seues dones en l’esdevenir dels fets i qui eren aquestes dones. 
Per aquest motiu, el llibre que comenceu a llegir és només una part 
del projecte transmèdia i multidisciplinari «Dones i valencianisme». 
Junt aquest volum trobareu la pàgina web amb el mateix nom «Dones 
i valencianisme» en el web de la Fundació Nexe, unes imatges tracta-
des, un podcast i un documental que recull vivències de dones que van 
tindre el seu paper en la transició i els primers anys de democràcia al 
País Valencià. 
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Doncs bé, el «Projecte Pebrella»1 —com també es coneix— és el 
primer treball que articula una genealogia femenina valencianista for-
mada per aquelles dones que s’han posicionat a favor —i sovint en 
defensa— del patrimoni cultural, ecològic, lingüístic, històric, artístic, 
literari o musical del País Valencià. Un activisme que, en moltes ocasi-
ons, ha estat acompanyat per la consciència d’una doble problemàtica 
que intersecciona la condició de ser dona amb la de ser valenciana.

Com es descriu en el web del projecte (us convidem a consultar-lo 
a mesura que llegiu aquest llibre), els objectius que es volen aconseguir 
amb aquesta recerca i visibilització de «les nostres» són:

— Facilitar el coneixement i reconeixement de les aportacions de 
les dones al valencianisme contemporani.

— Recuperar la memòria i fer valdre el paper de les dones dins el 
valencianisme contemporani.

— Contribuir al canvi social i polític, des d’un punt de vista femi-
nista, a través de la visibilització de la història.

— Contribuir a l’articulació d’una genealogia valencianista femi-
nista i a la recuperació de referents per a la societat actual.

— Contribuir a l’enriquiment del relat històric del País Valencià i 
de la història contemporània europea.

Aquest primer estudi de recerca i difusió comprén des del segle xix 
fins al xxi. Tenint en compte que és un període de temps excessiva-
ment llarg, l’hem articulat en quatre períodes. 

Comencem aquest viatge per la visibilització de «les nostres» pel 
període que s’ha anomenat «Pioneres». Aquest període s’inicia amb 
la publicació de la Declaració Valencianista el 1918, un projecte plante-
jat pels intel·lectuals de l’època que promovia unes bases per a millo-
rar la societat valenciana. En un clima d’optimisme generalitzat per als 
moviments de construcció nacional de tota Europa, la Unió Valencia-
nista Regional i la Joventut Valencianista impulsaren aquesta declara-
ció on es recollien les reivindicacions mínimes del valencianisme amb 
l’ànim d’influir en la totalitat de les forces polítiques valencianes. Supo-

1 La pebrella és una planta silvestre que naix al País Valencià i, des de temps imme-
morials, s’ha emprat per cuinar i guarir els mals. S’ha triat com a imatge del projecte 
pel seu caràcter endèmic; perquè és molt utilitzada en la cuina tradicional valenciana 
així com per assaonar receptes internacionals i en els remeis casolans.
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sà un punt d’inflexió en la història del valencianisme i va precedir els 
activismes que es donaren durant la Segona República Espanyola i fins 
a les acaballes de la Guerra Civil.

Així doncs, les primeres dones que coneixereu són Manuela Agnés 
Rausell Soriano, Josefina Piera Rosario, Vicenta Matalí Bayona, Mi-
lagros Espí Soler, Empar Navarro Giner, Pilar Monzó Pons, Rosario 
Soto, Elisa Garcia Villalba i Teresa d’Aitana. Dones que, des de dife-
rents estratègies i també des d’idiologies ben diferents, van formar part 
activa del moment fundacional del valencianisme.

N’hi ha moltes més que esperem poder rescatar de l’oblit i anar 
completant la nostra genealogia valencianista, però, desitgem que amb 
aquestes pioneres, comenceu a albirar la importància de les dones en 
la història valenciana. La nostra història.

Reis Gallego Perales
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Introducció

Pioneres (1900-1939) forma part de «Pebrella. Dones i valencianis-
me», un projecte que naix de la necessitat d’explicar-se, d’explicar-nos, 
d’on ve el feminisme valencianista actual, de dotar-lo d’una genealogia 
pròpia que ens ajude a recuperar referents, a situar-lo, a projectar-lo. 
Un genealogia que es vol rigorosa i, per això, assumeix com a pròpia la 
porositat inherent dels termes «feminisme» i «valencianisme», uns 
conceptes que han estat sotmesos a diverses resignificacions al llarg 
del temps i que, per tant, s’han concretat en unes pràctiques «valen-
cianistes» i «feministes» molt diverses. «Dones i valencianisme», 
doncs, entén aquests dos moviments en un sentit ampli i, sense desdi-
buixar-los ni jerarquitzar-los, se centra en les maneres com han inter-
seccionat des de finals dels segles xix fins a l’actualitat.

La proposta consta d’un seguit de materials i plataformes multimè-
dia complementàries entre elles: d’una banda, el web Dones i valen-
cianisme (fundacionexe.org/donesivalencianisme), on s’inclouen en-
trevistes de producció pròpia i aproximacions biogràfiques a diferents 
dones valencianistes. D’altra banda, els pòdcasts «Dones i valencianis-
me», de caràcter fonamentalment divulgatiu, sobre les diferents prota-
gonistes del projecte. I en tercer lloc, llibres com aquest, que pretenen 
aprofundir en les trajectòries de diferents dones valencianistes, recopi-
lant el màxim de traces que van deixar al seu pas per tal d’entendre la 
seua rellevància dins del context que, en cada cas, van viure. 

La majoria d’aquestes dones no han generat a penes estudis espe-
cífics sobre elles i això ens obliga a dur a terme una intensa tasca de 
recerca i documentació, ja que els indicis que ens permeten contrastar 
empíricament el llegat de les dones valencianistes són heterogenis, es 
troben molt dispersos i no s’han tingut a penes en compte en els tre-
balls històrics sobre el valencianisme, raó per la qual han estat enor-



12

mement invisibilitzades. Per això, sempre que ha estat possible, hem 
recuperat les seues pròpies paraules, bé perquè elles mateixes les van 
deixar escrites o bé perquè hi hem pogut accedir a través d’entrevistes 
o altres tipus de diàlegs amb terceres persones que s’han conservat en 
documents textuals, sonors o audiovisuals. 

A més, hem tingut en compte els records que van deixar en aquells 
i aquelles que les van conéixer i que, generosament, han volgut col-
laborar amb nosaltres en la recuperació de la seua memòria. Per això 
volem donar les gràcies a totes les persones que, desinteressadament, 
ens ha ajudat en aquest sentit. Els treballs acadèmics precedents, jun-
tament amb la recerca en hemeroteques i arxius, públics o particulars, 
ens han aportat dades fonamentals tant sobre elles com sobre el con-
text en què van viure, cosa que ens ha permés començar a comprendre 
les circumstàncies concretes que les van dur a mobilitzar-se a favor de 
la causa valencianista. Tot i això, es tracta d’un primer pas i en cap cas 
podem donar per conclosa aquesta aproximació, la qual caldrà ampliar 
i matisar en el futur.

Ara bé, les dades que ja hem pogut recopilar ens demostren que 
les dones han participat activament i de manera ininterrompuda en la 
dignificació i defensa del patrimoni valencià des de fa més d’un segle. 
En aquest sentit, els llibres del projecte «Pebrella. Dones i valencianis-
me» poden esdevenir una eina útil per a començar a vertebrar un relat 
sobre l’evolució de la identificació femenina amb el valencianisme. Es 
tracta de començar una tasca que contribuïsca a la construcció d’un 
discurs inèdit fins ara dins la historiografia sobre el País Valencià; un 
discurs que, tot interseccionant l’eix nacional amb el de gènere, siga 
capaç de recollir diferents punts de vista, de cartografiar els espais de 
trobada, d’exposar i comprendre els dilemes o les contradiccions que 
s’han donat entre les valencianistes històricament, amb elles mateixes 
i també amb els companys de moviment. 

Per tot això, hem fugit deliberadament de qualsevol classe de ro-
mantització o mitificació de les dones que s’inclouen en aquest pro-
jecte; la nostra aspiració és facilitar un acostament a aquesta herència, 
encara molt desconeguda, i de posar a l’abast algunes eines que ens 
ajuden a valorar-la col·lectivament des del segle xxi.
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Les primeres valencianistes i el seu temps

Aquest llibre se centra en l’etapa que, dins del projecte Dones i va-
lencianisme, vam decidir etiquetar com a «Pioneres», la qual mira de 
recuperar aquelles figures que van ser actives durant el primer terç del 
segle passat i que, d’alguna manera, van viure al voltant de la Declaració 
Valencianista de 1918. Tot i això, hem volgut incloure la figura de Ma-
nuela Agnés Rausell Soriano (València, 21 de gener de 1839 - 19 de juny 
de 1918), la qual funciona com una mena de pont entre el projecte de-
cimonònic renaixencista, fonamentalment cultural, i el valencianisme 
modern del segle xx, progressivament polititzat. 

Per a situar la praxi i els discursos d’aquestes «primeres» valencia-
nistes, necessitem esbrinar alguns elements socials i culturals que ens 
puguen servir d’ancoratge, ja que el període que tractem és relativa-
ment extens cronològicament i notablement complex històricament: 
amb el precedent recent de la Primera República espanyola (1873- 
1874), la pèrdua de les colònies i la guerra de Cuba del 98, el canvi de 
segle arriba de la mà del regnat d’Alfons XII (1902-1931), la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918), l’escapisme de la dècada dels vint, la dic-
tadura espanyolista de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), la Sego-
na República (1931-1939), l’aprovació i posada en pràctica del sufragi 
femení (1933) —amb els debats que va suposar—, el triomf electoral 
del Front Popular el 16 de febrer de 1936 i la preparació del colp d’estat 
franquista contra el govern democràtic que va provocar tres anys de 
guerra (1936-1939), durant els quals València va ser capital de la repú-
blica espanyola onze mesos (del 7 de novembre de 1936 al 30 d’octubre 
de 1937). 

És el moment de l’inici dels nous paradigmes contemporanis amb 
importants canvis polítics, socials, culturals, econòmics, tecnològics i 
productius. L’agricultura, fonamental per a l’economia i l’estil de vida 
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de les terres valencianes, és sotmesa a diverses reformes; el cinema co-
mença a substituir el teatre progressivament, la informació accelera el 
ritme de circulació amb uns mitjans de masses (ràdio i premsa) en crei-
xement continu i, majoritàriament, en castellà; al País Valencià, els dos 
diaris principals són Las Provincias, fundat per Teodor Llorente i amb 
una línia editorial conservadora, i El Pueblo, fundat per Blasco Ibáñez 
com a mitjà de difusió de les idees republicanes i populistes; malgrat 
aquestes diferències, les dues capçaleres coincideixen en el seu sucur-
salisme polític i en un ús anecdòtic del valencià en les seues pàgines. 
Paral·lelament, la taxa d’analfabetisme encara és esfereïdora: segons 
les dades que aporta Luis Miguel Lázaro Lorente, l’any 1900 en la pro-
víncia de València hi havia un 65,72 % d’homes analfabets enfront del 
78,62 % de dones. L’any 1910 hi havia un 62,65 % d’homes analfabets i 
un 74,403 % de dones (Luz Sanfeliu, 2005: 279).

Tot i això, com apunta Vicent Simbor (1988: 21), durant aquestes 
primeres dècades del segle xx, al País Valencià, 

el maridatge de les activitats polítiques i literàries era gairebé inse-
parable, de tal manera que és ben difícil de citar un escriptor que no 
estiga d’una manera o altra implicat també en la lluita política. Podem 
descobrir activistes polítics sense capacitat o dedicació a la creació li-
terària (Rafael Trullenque, Francesc Aguirre, o, el més jove de tots, 
Adolf Pizcueta...), però allò més usual és topar-nos amb escriptors do-
blats de polítics o viceversa, que igual contribuïen a la causa militant 
en una organització política que escrivint un poemari, una narració o 
una obra teatral, o col·laborant en una de les múltiples, i normalment 
efímeres, revistes compromeses alhora políticament i culturalment. 

Gràcies a aquest maridatge entre política i creació literària que tam-
bé van dur a terme les primeres valencianistes del segle passat, hem 
pogut detectar nombroses autores i textos que fins ara havien passat 
prou desapercebuts tant per a la historiografia com per a la filologia o 
els estudis culturals. Aquests escrits, més enllà del seu valor estètic, ens 
mostren, en moltes ocasions, els posicionaments ideològics d’aquestes 
dones i resulten tremendament útils per a comprendre en quins pa-
ràmetres i amb quins objectius van desenvolupar la seua doble tasca. 
Però més enllà del corpus estrictament literari que van generar, moltes 
d’elles també van escriure articles o columnes d’opinió en la premsa, 
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tant sobre valencianisme com sobre altres temàtiques que els afectaven 
(economia i religió, política i educació, cultura, pacifisme, associacio-
nismes diversos, etc.). 

La lletra impresa no és, però, l’únic mitjà que utilitzen per a expo-
sar les seues opinions, ja que algunes d’aquestes valencianistes afegei-
xen una tercera faceta al seu activisme i esdevenen oradores; les seues 
intervencions com a conferenciants o participants actives en mítings 
s’intensifiquen progressivament a partir dels anys vint, cosa que am-
plifica encara més les seues veus i provoca l’augment del seu reconei-
xement públic. I és que, tant des de les dretes com des de les esquerres, 
i tant valencianistes com espanyolistes, es van adonar que, a l’hora de 
mobilitzar les dones a favor seu, calia que se sentiren identificades amb 
el seu discurs. En aquest sentit, les veus femenines resultaven molt més 
efectives que les masculines per acostar-los-el i, fins i tot, per a crear-ne 
referents adeptes a les respectives causes. Tot plegat ens mostra un no-
table increment de la presència de les dones en la vida pública valenci-
ana d’aquells moments.

Així, cadascuna d’elles presenta les seues pròpies individualitats i, 
de la mateixa manera que hi havia homes valencianistes provinents de 
diversos espectres polítics, on s’incloïen des de posicionaments molt 
conservadors fins a radicalment progressistes, també entre les dones 
trobem aquesta pluralitat. No ens ha d’estranyar, però, ja que a partir 
del 1911, any de la mort de Teodor Llorente, el gran patriarca de la Re-
naixença, la causa valencianista deixa de ser «apolítica» per a esdeve-
nir, progressivament, transversal. De fet, aquesta evolució és vista amb 
reticència per alguns sectors i l’any 1933, Nicolau Primitiu pronuncia 
un discurs en qualitat de president de Lo Rat Penat en què reivindica 
el paper central de l’entitat «en el moviment valencianiste, per a que, 
sembrant la concòrdia per tota la valencianitat, esquive les lluites fra-
ticides i oriente el valencianisme cap al rudrament [sic] de la nostra 
personalitat».2

A tots aquests factors caldria afegir la qüestió religiosa, la qual afec-
tava especialment les dones; en aquest sentit, trobarem des de casos 
com els de Josefina Piera, que acaba els seus dies com a monja del Con-
vent de Santa Clara de València, fins a confessionalitats alternatives al 

2 «Lo Rat-Penat», Las Provincias, 12 de gener de 1933, p. 7.
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catolicisme, com ara el protestantisme d’Elisa Garcia Villalba, passant 
per l’anticlericalisme d’Empar Navarro. De fet, la fe va ser un dels re-
vulsius principals en la mobilització femenina; cal tindre en compte 
que un dels col·lectius més actius i millor organitzats en aquests anys 
era el de les catòliques, ja que, encara que el moviment catòlic femení 
es definia al marge de la política, en realitat va mantindre una posició 
«parapolítica».

Així, com afirma Rebeca Arce Pinedo (2005: 262), aquest movi-
ment va funcionar com «un caldo de cultivo para ensayar los primeros 
intentos de implicación de las mujeres en las corrientes políticas de 
derechas», un assaig que responia a la necessitat de formar catòliques 
prou preparades per a respondre a la demanda creixent de participació 
política: l’accés a la ciutadania de ple dret de les dones s’aproximava i 
el moviment catòlic de dames va voler aportar el seu propi model de 
ciutadana catòlica adequada a la societat de principis de segle. 

Per això, durant aquest període —fins a la instauració del franquis-
me—, molts col·lectius femenins es van desdoblar en una doble mili-
tància, com a catòliques i com a activistes d’un grup polític de dretes; 
i serà dins d’aquesta dinàmica on trobarem com algunes dames catòli-
ques connecten amb els moviments regionalistes o nacionalistes, que, 
en el cas valencià, eren hereus en part dels sectors més conservadors. 
Aquesta aliança, que es correspon a algunes de les trajectòries de les 
primeres valencianistes s’explica perquè

uno de los argumentos que estas señoras católicas enarbolaban 
para justificar su deseo de recuperación de las tradiciones vernáculas 
era que estaban más conformes con la moralidad, mientras que las in-
novaciones de origen foráneo estaban contaminadas de socialismo, de 
materialismo, de ateísmo y de inmoralidad. Ahí se arraiga el embarque 
de las mujeres en la empresa regionalista o nacionalista, aunque siem-
pre salvando las naturales diferencias respecto a los hombres […] De 
este modo, la naturaleza femenina, discursivamente construida, será la 
clave de su participación social y política y mediatizará desde sus co-
mienzos la construcción del modelo católico de ciudadanía femenina. 
Ésta se caracterizará por una posición contradictoria a favor y en con-
tra de la movilización y politización de las mujeres, que conducirá a 
la elaboración de un repertorio de justificaciones, disculpas y formas 
de participación específicas para mujeres, que se irá incrementando 
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paulatinamente y será de uso común para todas las opciones políticas 
derechistas. (Arce Pinedo, 2005: 262-263)

Paral·lelament, les dones amb posicionaments més esquerrans tam-
bé es mobilitzaven. Com apunta Luz Sanfeliu (2005: 283), en la Valèn-
cia de finals de la primera dècada del segle xx,

Los textos y el contexto parecían coincidir haciendo público en 
El Pueblo un nuevo modelo de feminidad que se había ido haciendo 
progresivamente autónomo por mediación de la instrucción y del tra-
bajo. Las representaciones de las mujeres que alcanzaban mérito y re-
conocimiento a través de su propia trayectoria profesional ya no eran 
solo novelistas insignes [com Pardo Bazán, per exemple] o mujeres 
extranjeras. Una serie de mujeres cercanas y conocidas, relacionadas 
sobre todo con las tareas educativas, comenzaban a hacer viable y visi-
ble una nueva identidad femenina en la propia ciudad.

Entre els exemples que posa Sanfeliu d’aquestes dones properes, 
trobem la pedagoga basca María de Maeztu o María Carbonell, pro-
fessora de la normal de València. També Natividad Domínguez, que 
va presidir l’Assemblea de Magisteri l’any 1909 a València, les germanes 
Ana i Amalia Carvia Bernal i sufragistes i periodistes com María Ma-
rín. Totes elles comparteixen un tarannà republicà i progressista, lligat 
d’alguna manera al blasquisme, però no hem trobat que cap d’elles du-
guera a terme una pràctica valencianista, i és que, com exposa Sanfeliu 
(2005: 40), precisament el blasquisme «cortó la posibilidad de un va-
lencianismo moderado y los sectores cercanos al valencianismo fueron 
capitalizados por otros partidos políticos más conservadores».

Així doncs, el valencianisme més progressista i republicà té enor-
mes dificultats per a canviar el discurs respecte a les dones, ja que, tam-
bé en aquest sentit, ha de superar els precedents tradicionals represen-
tats per Lo Rat Penat, i, alhora, adaptar  les idees renovadores per a 
l’època que aportava una força política tan popular com la blasquista. 
Aquest és un factor encara poc explorat, però que ens podria ajudar a 
esbrinar per què a la causa valencianista li va costar tant resultar atrac-
tiva per a les dones, amb la pèrdua de múscul social i d’influència polí-
tica que això significava. De fet, com mirarem de mostrar en el darrer 
apartat del llibre, els homes valencianistes van prendre consciència d’a-
questa problemàtica quan ja era massa tard.
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A partir del colp d’estat de 1936, molt especialment durant els onze 
mesos durant els quals la ciutat de València va ser la seu del govern 
democràtic i, per tant, capital de la República (7 de novembre de 1936 
i el 30 d’octubre de 1937), la situació es va capgirar notablement; es va 
crear la sensació de viure en una societat nova i igualitària en què el co-
munisme, el confederalisme i bona part del valencianisme s’unien en 
la lluita antifeixista. Però, com apunta Albert Girona (2016:21), també 
es va instaurar una certa frivolitat «que els valencians no entenien, per-
què associaven aquesta imatge a les demandes dels “nous veïns” vin-
guts de Madrid amb el Govern»; una frivolitat lligada a la restauració 
d’espectacles (teatre, cine, esports, bous), de cabarets i de proliferació 
de dones prostituïdes. Així, com afirma Ana Aguado (2016: 57), encara 
que el context de la guerra va impulsar la politització femenina, la in-
corporació de les dones al treball remunerat i a espais abans reservats 
per als homes,

es mantingueren models, actituds, normes i comportaments tradi-
cionals al mateix temps. Més enllà dels models estereotipats de la mili-
ciana o la dona nova vigent en l’imaginari col·lectiu —però minoritari 
en la pràctica—, la realitat fou molt més complexa i amb notables con-
tinuïtats tant en els models femenins —el model hegemònic de dona 
mare— com en els masculins [...] Aquesta relació entre canvis i conti-
nuïtats es troba a la ciutat de València al llarg de la guerra, on les dones 
participaren àmpliament en la vida política, cívica i cultural, ocuparen 
espais laborals abans prohibits, crearen organitzacions pròpies i massi-
ves, desenvoluparen en la rereguarda activitats culturals i assistencials, 
i portaren avant diverses estratègies de supervivència quotidiana com 
a resistents, supervivents i víctimes.
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Nota sobre l’edició
En l’edició dels textos originals citats en aquest llibre, hem respectat 

al màxim l’escriptura original, ja que suposen una documentació his-
tòrica amb un valor, també, lingüístic, sobretot en un moment en què 
es passa de la manca absoluta de normativa a la fixació de les Normes 
de Castelló, l’any 1932. Un exemple il·lustratiu d’aquest fet és el canvi 
que es dona en la revista Nostra Novela que passa a escriure’s Nostra 
Novel·la a partir del número 33 (1930), evolució que hem respectat en 
el text. Ens ha semblat que, malgrat la distància temporal, els textos 
són prou entenedors per al públic actual i per aquest motiu, només en 
alguns casos, hem modificat aspectes referits a la puntuació o errades 
de picatge. D’altra banda, el caràcter volgudament divulgatiu d’aquest 
llibre ens ha dut a incloure les mínimes notes a peu de pàgina per tal de 
facilitar-ne la lectura.



Manuela Agnès Rausell interpretada per Anna Ruiz Sospedra
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Manuela Agnés Rausell Soriano (València, 21 de 
gener de 1839 - 19 de juny de 1918)

Una de les primeres notícies biogràfiques que s’han conservat sobre 
Manuela Agnés Rausell és el capítol que li dedica l’escriptor Constantí 
Llombart en el seu Los fills de la morta-viva, una mena de diccionari so-
bre valencianistes destacats publicat per Lo Rat Penat l’any 1879. Ens hi 
explica que prové d’una família benestant de la ciutat de València, dins 
la qual es va alfabetitzar gràcies a la seua mare:

Filla aquesta distinguida escriptora é inspirada poetisa dels hon-
rats y virtuosos en Bertomeu Rausell, Advocat del il·lustre Col·legi 
de Valencia, y de Na Manuela Soriano, bondadosa y discreta senyora, 
naixqué en la bella ciutat del Túria lo dia 21 de Giner de 1839, i fon ba-
tejada en la parroquial església de Santa Creu de la mateixa.

Molt petita en reprengué ab sa senyora mare los primers rudi-
ments de llectura, llegint ja de corregut, com sol dirse, quant a penes 
comptaba tres anys d’edat, i mostrant dende llavors ja la sehua capa-
citat pera l’estudi, en qu’ella cifrá sempre s’ha distracció y recreo. Els 
10 anys depringué també l’idioma francès ab lo seu pare, y En Ferran 
Ibanyez i Tetuá, esculapio exclaustrat, li ens ensenyà de demprés arit-
mètica y gramatica castellana, sent de tan ràpida comprensió nostra 
poetisa, qu’en orgull dit mestre repetir solia: May li tingui qu’explicar 
una mateixa llisó més d’una vegada. De primer així mateix en l’examen 
caligrafo En Joan Baeza y Capuz [...] y Adquirir la senyora Rausell en 
l’art de la caligrafia una bonica forma de lletra que poseix, ab la que, 
baix la direcció de tant inteligent mestre, escribe un hermós quadre 
com a mostra del seu perfeccionament en dit art, els tretce anys cum-
plits, neixen per son aplicació la estima dels dos citats professors, que 
en ella especialisimes qualitats endevinaben.
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Mes abant, desprengué també retòrica y poètica ab lo malaurat po-
eta En Joan Floran i Cabanes, lo qual li dedicà allà per los anys 1864, y 
en proba d’apreci per los notoris adelants que tenia la satisfacció d’ad-
mira en sa deixeble, una bella poesia castellana.

Sembla que, des de ben menuda, va demostrar un bon talent per 
a les lletres, les quals va conrear fins que, com apunta Rafael Roca 
(2020), durant la dècada dels seixanta del segle xix «contragué matri-
moni amb un pròcer de la burgesia local, Joan Baptista Latorre; i, com 
a conseqüència, deixà de banda la producció escrita. Però, al cap dels 
anys, quedà vídua, i fou aleshores que reprengué novament l’activitat 
literària, que, ara sí, l’ocuparia fins als darrers dies de la seua vida». 
Fins on hem pogut esbrinar, el matrimoni Latorre-Rausell no va tindre 
descendència i, com també explica Roca (2020), l’escriptora va anar a 
viure amb la seua mare en enviudar, ja que el pare també havia faltat; 

de fet, totes dues es troben soterrades juntes al cementeri municipal 
de València.

Llombart, en la seua biografia, aporta més detalls sobre la produc-
ció de Rausell, la qual compagina els escrits en castellà i valencià:

Desde els once anys, en que ja escrigué la senyora Rausell algu-
nes poesies, escrivint-ne, sense traure-les a llum fins ara pochs anys en 
que començà a donar-se a conèixer al públic, col·laborant d’emprés en 
los periódichs Las Provincias, Valencia ilustrada, La Ilustración Popular, 
L’Antorcha, La Unión Católica, El consultor, La lealtad, El Zuavo, Valen-
cia, La Revista del Turia y El comercio, en los qu’han aparegut diferents 
articles, llegendes, màximes filosòfiques y poesies castellanes y en la 
nostra parla. 

Tot seguit, apunta que Rausell estava plenament implicada amb la 
Renaixença i que se sentia identificada amb l’ideari ratpenatista, com 
posa en evidència el primer poema que Llombart decideix transcriure 
a Los fills de la Morta-Viva i que està dedicat a Sant Vicent Ferrer:

També ha pres part en lo calendari llemosí Lo Rat-Penat, d’ahon 
copiarem pera mostra la siguient composició poètica:
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LA JOYA DE VALENCIA

La magnífica València 
té glòries molt excelents; 
com és la Perla d’Espanya, 
altra cosa no pot ser: 
per això en gran entusiasme 
l’alaba sempre la gent; 
y entre la inmensa valia 
de ses places y carrers, 
sos preciosos edificis 
y passejos pintoreschs, 
de ses grandioses esglésies 
que meçquites varen ser, 
perquè en expulsió dels moros 
lo rey En Jaume volgué, 
de un experit fort i noble 
deixar testimoni ferm 
transformant tantes meçquites 
en temples que hui admirém; 
la pàtria de Joan de Joanes 
d’En Ausiàs March lo discret, 
de guerrers qu’es distinguiren 
per lo cristians i valents, 
de tants varons il·lustres 
qu’enumerar may podré; 
y de molts sants portentosos, 
per sos miracles patents; 
un ric manantial aduna, 
que’s de salut clar torrent 
en lo Carrer de la Glòria, 
en una casa que naixqué 
lo sábi Apostol d’Europa, 
lo Sant valenciá Ferrer. 
Los malalts que en ell confien 
s’hi apleguen reblits de fe, 
s’encontren ben pronpte lliures 
del dolorós patiment: 
així és que tots acudixen, 
valencians y forasters, 

a reçarli fervorosos 
al dominico Vicent, 
en sa casa natalícia, 
junt al milagrós pohuet. 
Ocult per pedra márbrea, 
un querub baixat del cel, 
es qui allí cuida de l’aygua  
que nos dona tot lo bé: 
y’l nostre cor, alegrantse, 
lo sagrat cristal bebent 
sent renaixer ab delícia 
la pura i bendita fé,  
Mare amant de la esperança 
que la caritat encén. 
En les crues epidèmies, 
ben claret se comprengué, 
lo favor que nos dispensa 
eixe Sant, volgut de Déu; 
puix quant més aygua s’enduyen 
del saludable pohuet 
molt al contra de agotarse, 
creixia en major aument: 
y els valencians, admirantho, 
ja que’l prodigi els sorprén, 
taça de marbre costejen 
bonica a més no poder, 
en una inscripció dijosa  
que publique’l gran portent, 
y qu’els conte als que la llixquen 
en los segles veniders: 
i en fi, no hiá que dubtarho 
puix dubte no pot haber, 
que d’esta ciutat la Joya 
es lo milagrós pohuet; 
lo pohuet, qu’es font divina 
de la casa en que naixqué, 
qui l’Angel és de Valencia 
lo gran Sant Vicent Ferrer!
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Tot seguit, Constantí Llombart confecciona una nòmina dels més 
de vint-i-sis articles publicats en castellà per Rausell i explica que «en 
tots aquests articles campeja una notable filosofia, fentse molt estima-
bles per sa originalitat y poètica forma que revesteixen». Afirma que 
també va publicar tres llegendes: La calle de Santo Tomás, El sentimiento 
de un rústico, la calle del Gobernador Viejo (traduïda també al «llemo-
sí»), encara que s’apunta que en tenia més d’inèdites i que «en ses lle-
gendes mostra la Sra. Rossell excel·lents disposicions per a l’art de fer 
noveles»; també va escriure, si més no, les comèdies en vers Enemistad 
y Amor i Los Caprichos de la suerte, en castellà i, fins on hem pogut es-
brinar, també en tenia d’inèdites en aquesta llengua.3

Pel que fa a la poesia, Llombart aporta els títols d’una vintena de 
poemes en castellà, tot i que anuncia que en té molts altres d’inèdits; 
són majoritàriament de temàtica religiosa i, en concret, van dedicats o 
bé a la Mare de Déu, a Santa Teresa o a sant Vicent Ferrer, però també 
té dues odes, «A Zorrilla» i «A Calderón» i alguns poemes dedicats a 
la contemplació de la natura, com «El Rocío». Pel que fa a la poesia en 
valencià, va publicar «La traició d’Alhazarch», «La plaça de la Mare 
de Déu», «A Lo Rat-Penat», «A ma Pàtria», «La flor del taronger», 
«Trono de flors» i «La joya de Valencia». 

En comentar-los, Llombart detecta una diferència en els poemes 
segons la llengua en què estan escrits: «les poesies castellanes estan 
impregnades de sentiments y dolçura, y en les llemosines ressalta es-
pecialment son Amor a sa pàtria València». Aquesta distinció podria 
quedar plenament justificada, per exemple, pel to que presenta el poe-
ma «A ma Pàtria», un claríssim al·legat contra la substitució lingüísti-
ca que s’estava produint a la ciutat de València:

Volen qu’un llenguatje intrus 
use la ciutat del Cit 
deixant lo seu en desus 
y es intolerable abus 
ferla parlar com Madrit. 
Mares hiá ab cérta jactancia 
Qu’á sos fills lo castellà 

3 El manuscrit de Los caprichos de la suerte es troba a la Biblioteca Nacional d’Espanya.
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amostrant des de la infancia, 
crehuen donarse importancia 
suprimint lo valenciá. 
Cap de província en Espanya 
vol matar lo seu dialecte; 
sols así per moda estranya 
qu’als seus naturals enganya, 
cabre pogué tal proyecte. 
Qu’es té así per un no-res 
al que parla en son idioma; 
i exigirnos asó es, 
com si volgueren qu’en Roma 
s’expresaren en inglés. 
Per qué, puix, tal confusió 
entre la gent ignorant?  
Perqué nengú, en conclusió, 
ha tengut de saber tant 
en sa vida obligació.  
Qu’es deprenga’l castellá; 
que s’escriga en hora bóna; 
própi és de gent il·lustrá, 
mes molt bé’l valenciá sóna 
en boca del valenciá.

El poema acaba amb una clara declaració de militància en favor de 
la llengua per part de Rausell:

Si de ta més homil filla 
has ohuit sens despreciar 
la pobra cançó sencilla, 
es per vorer si mes brilla 
ton nom en qui’l sap cantar. 
Naixcuda jo entre’l jesmil 
de la ribrera del Túria, 
també faré esforços mil, 
per lliurar de tanta injúria 
ton llenguatje varonil.
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A més de considerar-la una escriptora precoç i amb molt de talent, 
Constantí Llombart ens deixa entreveure una figura caracteritzada 
per una ferma vocació artística i poètica, una forta lleialtat lingüística 
i una gran capacitat d’implicar-se amb el projecte valencianista de la 
Renaixença:

Aplicadísima sempre, sols ha dedicat sos ratos d’oci al cultiu de les 
Belles Lletres, sense descuidar en lo més mínim les faenes del seu sexo, 
qu’és exactíssima en desempeñar; y molt metòdica en elles, sobreix en 
son esmerat aseo i economia domèstica. Pensadora, de carácter honrat 
a l’ensems que complacient, es estimada de quants la tracten, admi-
rantse en ella una verdadera natural filosofia, y en totes ocasions un sa 
criteri i una intenció recta. Tals son, en conjunt, les apreciabilísimes 
circumstàncies qu’en nostra il·lustrada poetisa concurreixen.

Amant, com la que més, la Sra. Rausell de les glories de nostra 
amada pátria, no ha volgut dende sa més tendra infantesa consenti-
ren parlar l’idioma castellà entre sa família, sofrint per tal idea enèr-
gichs correctius de sos pares los quals, com sol succehir, tenien gran 
empenyo en que sa filla no parlara may en valenciá; emperò que no 
ho pogueren conseguir a pesar de tot, puix sempre respongué ab les 
llàgrimes en los ulls, que volia parlar en la llengua que usá l’Apóstol Sant 
Vicent Ferrer.

Pera donar terme á aquestes mal tirades ralles, dirém sols que la 
Sra. Na Manuela Agnés Rausell, ha segut la primera poetisa valenci-
ana que demprés que va lo renaiximent de nostra parla, ha escrit en 
llemosí y també col·laborat en Lo Calendari Lo Rat-Penat, habent me-
reixcut, últimament, ser nomenada Sòcia Honorària de la il·lustrada 
Corporació lliteraria d’aquest simbòlic nom, ahon, sense dubte, podrà 
lluir ab freqüència les notables facultats de poetisa que l’adornen.

En aquest fragment s’exposen, a més, alguns dels elements fona-
mentals per a contextualitzar i comprendre l’aportació de les dones va-
lencianistes en aquesta època. D’una banda, la necessitat d’ajustar-se al 
model d’àngel de la llar imperant en aquell temps i, molt especialment, 
entre les classes benestants. Una escriptora com Rausell havia de jus-
tificar que, sobretot, és capaç de dedicar-se a la creació —literària, pic-
tòrica o d’altres— sense abandonar les seues obligacions domèstiques; 
només relegant —o aparentant que relega— les inquietuds artístiques 
a un segon terme, pot ser acceptada socialment sense ser jutjada social-
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ment. Per tant, serà reconeguda i lloada, primer per ser bona mestressa 
de casa i després, si escau, com a escriptora, pintora, etc.

En segon lloc, Llombart ens presenta una autora víctima de la di-
glòssia, cada vegada més accentuada, que es donava entre les classes 
benestants valencianes durant la segona meitat del segle xix. En una 
dinàmica d’autoodi prou prototípica, els pares proven d’interrompre 
la transmissió intergeneracional de la llengua perquè pensen que, amb 
el castellà, la seua descendència tindrà moltes més possibilitats d’èxit; 
aquesta era una qüestió especialment preocupant quan es tractava de 
les filles, a les quals calia preparar, sobretot, per a aconseguir un bon 
matrimoni. La fidelitat lingüística de Rausell, doncs, només podia jus-
tificar-se a partir d’un argument que fora adequat tant a la seua posició 
social com al seu sexe, i l’argument que troba és la religió. 

Cal tindre en compte que la fe era una —¿l’única?— de les con-
viccions personals que les dones podien defensar públicament sense 
despertar sospites entre els seus familiars o amistats; així, aquesta es-
criptora, amb el «pretext» de voler parlar com el sant valencià més 
popular i reivindicat pels renaixencistes, Vicent Ferrer, aconsegueix la 
simpatia tant dels valencianistes com d’aquells catòlics que no ho eren. 
Amb això no volem dir que Rausell no fora profundament catòlica, i 
ens remetem a molts dels seus textos com a prova fefaent de la seua 
devoció, però la tria de sant Vicent Ferrer per a continuar conreant el 
valencià, amb tota la seua càrrega simbòlica, i especialment lingüística 
—recordem que, popularment, es creu que va predicar en valencià per 
tot Europa—, no ens sembla innocent.

El darrer paràgraf de la presentació de Rausell ens indica, d’una ban-
da, un fet contrastable, i és que ens trobem davant la primera escriptora 
que arriba a fer-se un lloc, personal però també pels seus escrits, dins 
d’una entitat eminentment masculina com era Lo Rat Penat. D’altra 
banda, mostra com la Renaixença valenciana, seguint la dinàmica del 
Romanticisme, centra el seu discurs de recuperació de les glòries prò-
pies en la creació poètica, deixant de banda les altres tipologies textuals 
i altres àmbits d’actuació. Aquesta fixació amb la poesia semblaria ac-
centuar-se quan es tracta d’autores, i resulta sorprenent que una escrip-
tora com Rausell, amb evidents dots per a la narrativa i fins i tot per a 
escriure obres teatrals, quede quasi exclusivament reduïda a les seues 
aportacions com a poeta.
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Molts dels seus textos en valencià van aparéixer en diferents núme-
ros del Calendari Llemosí, una publicació anual impulsada, també, per 
Constantí Llombart, amb un total de sis poemes i dos textos en prosa. 
Els poemes que hem comentat, «A ma pàtria» (1879) i «La joia de 
València» (1881) són de temàtica patriòtica; com hem vist, el primer 
explicita la problemàtica que implica la diglòssia que afectava sobretot 
l’ús culte del valencià i que l’escriptora va patir personalment també 
en el seu àmbit familiar. Per la seua banda, «Cent i un cantars» (1884, 
p. 162-166) està compost per una trentena de poemes breus (d’entre 
quatre i vuit versos) i independents entre ells; giren al voltant de dife-
rents temàtiques, que podem sintetitzar en sis blocs. En primer lloc, la 
religió i fervor populars lligats a la identitat valenciana: 

Qui al voret no s’agenolle, 
Verge dels Desemparats, 
ni per valencià deu tindres, 
ni deu tindres per cristià.

En segon lloc, la lloa a la llengua:

Es de totes les llengües 
la llemosina, 
sol, que, dempres de pondres, 
encara brilla: 
y d’ell llum prenen 
mil ingénis que donen 
gloria á les lletres

Tercerament, els referents històrics, representants del lema jocflo-
ralesc «pàtria, fe i amor»:

«Patria» té en un rey En Jaume 
Valencia simboliçá, 
«Fe» en un Apóstol d’Europa, 
y «Amor» en un Ausiàs March

En quart lloc, la crítica als centralistes:
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Qui no vol á la família 
ni á la pàtria en que naixqué, 
encara que en ella vixca, 
viurà com un estranger. 
Hiá a Valencia fills ingrats 
que la olviden per Madrit; 
jo, estant en la Vila y Córt, 
per Valencia sospirí.

En cinqué lloc, la seducció adreçada a una altra dona:

Me maten tos ulls, giqueta, 
y defendrem d’ells no puch; 
son dos negres asesinos, 
y mon cor no mes es ú.

Per acabar, les qüestions morals o de comportament adreçades a 
les dones:

Si la dona no es honrada, 
li faltarà lo millor; 
per molt bonica que siga, 
rosa serà sense olor. 
 
Com perla qu’en lo nacre 
pura s’admira, 
deu la dona estimarse 
per recollida: 
y en sa hemosura, 
deu també, com la perla, 
ser més volguda. 

També va publicar en el Calendari llemosí els poemes «La plasa de 
la Mare de Déu» l’any 1880 (p. 67-69), el llarg «La traïció d’Alaçarch. 
Romans històrich» el 1882 (p. 95-99), i «La flor del taronger» el 1883 
(p. 36-37), un al·legat al·legòric de la castedat com una de les virtuts 
supremes. 

Rausell, però, no es va limitar a la poesia i va escriure dues llegen-
des històriques ambientades en l’època de les bandositats nobiliàries 
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en la València del segle XV.4 D’una banda, La mort d’en Ramon Boïl, 
publicada en el Calendari Llemosí l’any 1883 (p. 135-144), on literaturit-
za l’assassinat, el 1407, de Ramon Boïl i Dies, senyor de les baronies de 
Boïl i Bétera i governador general de València, més conegut com «el 
Governador Vell»; el crim es va perpetrar per ordre del noble i mossén 
Joan Pertusa, opositor polític de Boïl, però Maria Agnés Rausell, en 
recuperar aquest episodi, remarca aquests prohoms no només estaven 
enfrontats per ser partidaris dels dos bàndols diferents, sinó que també 
competien pels favors d’una dama, na Margarida. Aquesta senyora es 
troba en una relació de concubinatge amb Pertusa, però aquest 

fingia no volerla tant com en realitat l’amaba, presumint que per 
tal procediment, avivaria ab més vigor y força l’ardenta flama que ja en 
lo pit de l’apasionada Margarida ardia. Empero llastimosament l’enga-
nyaren sos càlculs, puix acostumada la bella senyora al continuo incens 
de la caterva de pretenents qu’á sa brillant posicio aspiraven, no podia 
satisfer-se ab les fredes glacialitats de Pertusa. (Rausell, 1883: 137)

Na Margarida es queixa obertament de les poques visites que rep 
de Pertusa i li recrimina que les raons que li dona són «excuses» i, per 
això «No puc menys que dubtar de vostres paraules [...] quan estes, 
per ma dissort s’encontren contradites per vostres accions y fets; obres 
son amors» (Rausell, 1883: 137). Mentre enraonen apareix en escena 
Ramon Boïl, amb qui na Margarida es comporta de manera exquisida, 
cosa que desperta la gelosia de Pertusa i el desig de desfer-se d’ell defi-
nitivament. L’enemistat entre tots dos augmenta i esdevé cosa pública, 
alhora que na Margarida es distancia cada vegada més de Pertusa per a 
acostar-se a Boïl, que li demostra el seu amor. Finalment, la nit de Reis 
de 1407, s’executa el seu assassinat al carrer «hui nomenat del Gover-
nador Vell» (Rausell, 1883: 139). 

Pertusa s’adona que «comença a ferse temible als ulls de Na Mar-
garida, ja que l’aborriment escomençaba a ocupar en son sensible cor 
lo lloch del anterior carinyo. Mentrestant, lo poble no parava d’acusar 
á Mosse Joan com asesí» (Rausell, 1883: 141-142). La pressió fa que 
Pertusa confesse i és executat. El destí que Rausell descriu per a na 

4 Guillem Mollà Bononad (2020) proposa una primera aproximació a aquests dos 
textos.
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Margarida és molt propi de l’època, ja que finalment serà ella, la dona, 
la culpable d’haver originat la tragèdia i per aquest motiu, morirà de 
pena. L’anècdota pren, a més, una rellevància històrica que serveix a 
Rausell per a mitificar —i d’alguna manera, recuperar per a l’imaginari 
col·lectiu— els dos homes rivals:

Per sa culpa, en veritat, havien mort desgraciadament dos princi-
pals cavallers del reyne; ella, sí, era la causant de tant de dol y deso-
lació, puix que per ella quedaren dos il·lustres famílies de la nobleça 
valenciana profundament deshaconortades y per esta raó no pogué 
Na Margarida gojar ja més d’un tranquil sosoego sobre la terra. Des-
venturada senyora!

Aniquilada per los més aguts remordiments, vixqué alguns anys 
plorant amargament sa poca previsió, y sofrint al propi temps los tur-
ments de sa perduda salut, fins que s’apoderá de son cor una melangia 
que, per fi, la conduhí al sepulcre (Rausell, 1883: 144)

La segona llegenda que va publicar Rausell es titula Centelles i Solers 
o Un amor entre dos odis; va ser premiada amb un accèssit al medalló 
d’argent dels Jocs Florals de València el 1883 i es va publicar també en el 
Calendari Llemosí l’any següent (p. 25-37). Aquesta narració comença 
amb la següent cita: «Los pares que obcecats sacrifiquen la felicitat de 
sos fills a ses errònies o capritxos, cometen un verdader parricidi». En-
ric Estrela (2013) planteja la possibilitat que aquest paratext indique un 
cert paral·lelisme de la vida real de l’escriptora amb la història narrada 
en aquest relat, un amor impossible entre dos amants que pertanyen 
a famílies nobles enfrontades. Aquesta interpretació es basa tant en la 
lloa que Constantí Llombart li dedica en Los fills de la Morta Viva com 
en el fet que Manuela Agnés Rausell va ser la Regina de la Festa dels 
Jocs Florals el 1886 després de ser triada pel poeta guardonat aquell 
any, que era, precisament, Constantí Llombart. 

Que un fadrí republicà com Llombart triara una dona vídua, nou 
anys més major que ell i d’una classe social diferent marcava un fet 
sense precedents en aquell esdeveniment social on es reunia el bo i 
millor de la societat benestant de l’època i que, molt probablement, 
va provocar molts comentaris entre el públic assistent. Tot plegat, ens 
podria donar alguns elements per a rellegir en clau biogràfica les obres 
de l’escriptora. Rafael Roca (2020 i 2021) fins i tot apunta la idea que 
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la Nelina que apareix en diverses obres de Llombart és la seua manera 
d’adreçar-se a Manuela Agnés Rausell (de Manuela, l’hipocorístic Nela 
i el diminutiu Nelina), de la mateixa manera que el Constanci que apa-
reix en Centelles i Solers faria referència a un suposat amor impossible 
entre Constantí Llombart i l’escriptora. 

Segona edició de Centelles i Solers, publicada  
el 28 de març de 1931. Font: Biblioteca Valenciana.

Val a dir que aquest relat de Rausell va transcendir més enllà de la 
seua pròpia mort i es tornà a publicar l’any 1931 en el número 46 de Nos-
tra Novel·la, una revista de narrativa impulsada per la secció de Litera-
tura del Cercle de Belles Arts de València. En els Jocs Florals de l’estiu 
de 1883, Manuela Agnés Rausell també va guanyar un premi de poesia 
per la «La llegenda del Puig», sobre la troballa de la Mare de Déu dels 
Àngels en aquell indret.
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Com hem esmentat més amunt i hem pogut contrastar en la prem-
sa de l’època, Manuela Agnés Rausell va publicar també en castellà 
diversos articles, llegendes i algunes màximes filosòfiques en diverses 
publicacions periòdiques com ara Las Provincias, Valencia Ilustrada, La 
Ilustración Popular, l’Antorcha, La Unión Católica, El consultor, La Leal-
tad, El Zuavo, Valencia, La Revista del Turia i El comercio; aquests textos, 
que comentarem tot seguit, ens aporten informacions rellevants sobre 
la seua personalitat, les seues creences, les seues activitats —molt vin-
culada als cercles catòlics de la ciutat de València— i les seues preocu-
pacions més enllà del valencianisme, entre les quals trobem diferents 
qüestions referides a les dones.

En desembre de 1877, en la Crónica de Badajoz. Periódico de intereses 
morales y materiales, de Literatura, Artes, Modas y Anuncios, s’anuncia 
que «Inés Rausell publica el poema “La maldición” en la revista sema-
nal Valencia Ilustrada». El 8 de desembre de 1880, dia de la Immacula-
da Concepció, també la trobem col·laborant amb La Unión Católica. 
Diario religioso-político de València, on publica una versió narrada del 
naixement de la Mare de Déu titulada «Mater Purísima», que s’inicia 
amb un fragment de la «Leyenda de oro». Sorprén el començament, 
amb un esment al context històric 

El sábado 8 de septiembre del año 737 de Roma y vigésimo sexto 
del reinado de Augusto, bajo el consulado de Funio Nepote y de Julio 
Silano [...] nacía la suave y purísima luz que había de inundar de dul-
ces con suelos al humano linaje. Mientras el pueblo judío se apiñaba 
a las puertas del templo de Salomón para celebrar la fiesta de los ta-
bernáculos; mientras el humo de los holocaustos, que los sacerdotes 
ofrecían en expiación de los pecados de aquel pueblo material y egoís-
ta se remontaba hacia el cielo, en esa casita olvidada de todos, entre 
el balido de las ovejas y la alegría de una familia patriarcal, nacía una 
hermosa niña, hija del milagro y destinada por Dios para ser Madre del 
Redentor del mundo.

Aquesta narració passa, després, a ser una lloa a Maria que, en una 
referència a l’aparició en «cos mortal» a l’apòstol sant Jaume abans de 
morir al costat del riu Ebre i que després va donar peu a la catedral de 
Saragossa, Agnés Rausell escriu les següents paraules, les quals es po-
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den interpretar com a reacció a una certa deriva anticlerical que s’estava 
donant arreu d’Espanya i, més concretament, a les terres valencianes: 

España, está nación que antes de morir visitasteis, es vuestro pa-
trimonio; interceded por ella con vuestro Santísimo Hijo, para que la 
era de paz y de ventura que en mejores días disfrutó bajo la tutela de 
las santas leyes de su Religión bendita, vuelva y la dé días de dicha y de 
ventura, de amor y caridad, de brillo y gloria 

La defensa del catolicisme de Maria Agnés Rausell apareix en nom-
broses ocasions. En la mateixa publicació La Unión catòlica del 19 de 
desembre de 1880, publica en primera plana una llarga columna d’opi-
nió titulada «El sueño de la ambición», on fa una crítica mordaç con-
tra l’avarícia però sempre basada en els preceptes morals de l’església. 
Tot i respondre a moltes de les convencions morals de la seua època, 
Manuela Agnés Rausell mostra una certa preocupació per temàtiques 
específicament femenines o per com les dinàmiques patriarcals afec-
ten les dones, això sí, sense posicionar-se explícitament contra aques-
tes desigualtats. En l’article que esmentem, trobem per exemple el se-
güent fragment: 

El hombre ruin y ambicioso, comprendiendo que no puede por 
ningún concepto llegar a la cumbre del sueño de su ambición si no es 
vendiendo su corazón mezquino por dinero, busca una esposa fea, vie-
ja, necia o enfermiza, o que reúna todos estos desgraciados defectos, 
aunque tenga además su cuantiosa fortuna salpicada por mil puntos 
negros que esparce sobre ella un honor empañado por las indelebles 
manchas de la impureza, lo cual a él nada le importa con tal que po-
sea pingües rentas y opulentos capitales, mientras por lo regular suele 
dejar a una joven virtuosa, bella y sumida en el mayor desconsuelo, 
porque este hombre metalizado no busca llenar el vacío de su corazón, 
sino antes bien el de su bolsillo. 

De fet, i com a contrapunt a l’home egoista, Rausell presenta les 
virtuts i els avantatges de les persones generoses i fa una distinció en-
tre homes i dones ben interessant, ja que reflexiona sobre com la bona 
reputació els afecta de diferents maneres. Així, si la dona es considera 
bondadosa, 
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la respetan todos; valiendo su buena fama a sus propios hijos aun 
después de muerta porque al hablar de ellos todos expresan con cierto 
tono de veneración que su madre fue una mujer buena digna y virtuosa. 

En canvi, quan es tracta d’un home:

le respetan todos los partidos políticos, sea el que fuere al que él 
pertenezca; pues ¿quién se atreverá a no respetar el nombre o la pre-
sencia de un hombre de bien? Sí, su nombre es pronunciado con gusto 
por todos [...] no hace distinción entre el pobre y el rico, a todos trata 
igualmente con el atractivo estilo que le dicta la caridad; viendo en el 
rico a un hermano suyo a quién tiene obligación de consolar en sus 
infortunios y en el pobre... en el pobre nada menos que la augusta per-
sona de Jesucristo. 

Així doncs, aquest text ens ajuda a situar la ideologia de Manuela 
Agnés Rausell tant respecte a les classes socials com respecte als rols 
de gènere: la dona reconeguda per les seues capacitats maternals i, per 
tant, relegada a l’àmbit privat, mentre que l’home és valorat pública-
ment i, sobretot, políticament. 

D’aquest article resulten interessants les referències que fa servir 
per a diferenciar l’egoisme d’una altra classe d’ambició, més positiva, i 
que quedaria representada, per exemple, per diferents personatges his-
tòrics de l’àmbit espanyol com ara Cristòfor Colom, que va ampliar el 
món catòlic gràcies a Isabel de Castella, considerada com una «reina 
generosa», o Miguel de Cervantes, que va perdre la mà per a evitar que 
els musulmans, segons Rausell, ocuparen els territoris cristians; també 
hi apareixen el cabdill astur Don Pelayo o la mística Santa Teresa de 
Jesús. La tria respon, és clar, a l’apropiació d’aquestes figures per part 
de la nova Espanya liberal, monàrquica i catòlica, amb l’objectiu d’ar-
ticular un imaginari històric nacional i nacionalista espanyol basat en 
un suposat origen comú. Observem, doncs, que per a Rausell, aquesta 
idea d’Espanya era perfectament compatible amb la reivindicació del 
passat històric valencià i la defensa de la llengua.

L’any 1883 trobem una contribució de Rausell a La opinión: perió-
dico político de Palma. Es tracta, de nou, d’una llarga columna d’opinió 
inclosa en l’apartat folletín titulada «La casa», en la qual reflexiona so-
bre la importància de la llar tant per a la qualitat de vida com per a la 
creació artística, i apunta la importància de la neteja. En aquest assaig, 
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però, trobem una certa crítica social, adreçada sobretot a les falses apa-
rences, ja que, en comparar les cases de les famílies amb menys recur-
sos amb les dels rics, puntualitza que 

en la casa del rico todo sonríe; el lujo que en ella se advierte atrae 
por su esplendor a todos, y más particularmente aquellos seres super-
ficiales que acostumbran a juzgar por las apariencias; puesto que en 
infinitas ocasiones, una casa al parecer esplendorosa y opulentamente 
amueblada, oculta también con sigiloso cuidado bajo sus primorosos 
tapices, las enormes deudas del dueño de ella.

L’1 de gener de 1880 trobem en la Ilustración Popular Económica de 
Valencia un agraïment en què el prevere Miguel Esteban Ruiz comença 
el seu article «Juicio del año» amb aquestes paraules: «A mis apreci-
ados amigos y constantes colaboradores D. Manuel Martinez, Pbro. y 
Doña Manuela Inés Rausell en sus dias» (Ilustración Popular Econó-
mica de Valencia, n. 374), però no hi trobem cap text signat per Rau-
sell. Sembla que en la Revista Popular Econòmica (número 424) de 1881 
pel voltant del mes de maig, Rausell també va publicar el sonet «A 
Calderón», com apareix referenciat el 21 de maig de 1881 en el peri-
òdic monàrquic La Lealtad, que era l’òrgan oficial del partit catòlic i 
tradicionalista a València. El 1883 també la trobem col·laborant amb 
La lectura popular, una publicació catòlica quinzenal gratuïta per a les 
classes treballadores publicada a Oriola i propietat de l’advocat Adolfo 
Clavarana; el 15 de novembre de 1883 hi publica una mena d’aforismes 
de claríssim contingut catòlic i moralitzant, com no podia ser d’una 
altra manera en una publicació d’aquestes característiques, sota el títol 
Máximas y pensamientos:

¿Quién es más rico que todos? El que menos necesita para vivir.

Solo llega a vivir verdaderamente sosegado aquel que no busca los 
placeres.

Las desgracias y las enfermedades son los despertadores que avi-
san al hombre para que piense el Dios.

Las grandes amarguras que activarán la vida solo puede endulzar-
las la Religión.
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El 21 de desembre de 1886 tornem a trobar una llarga columna d’o-
pinió en la primera plana del mensual El bien público publicat a Maó. 
En aquest cas es tracta d’una reflexió sobre «La palabra», la seua im-
portància i sobre el poder que tenen els mots. En aquest article, Rau-
sell parla sobre la importància de ser un home de paraula, i tanmateix, 
hi afegeix una reflexió sobre les dones:

La palabra, dícese vulgarmente que hace al hombre, empero en 
nuestro humilde concepto también hace igualmente á la mujer: por-
que tan obligada nace ésta a cumplir sus palabras como aquél, y tene-
mos en muy poco a la que no las cumple; pues el ser mujer no la exime 
de proceder con sano juicio, porque la honradez no tiene sexo. 

El 16 de juliol de 1903 publica en Las Provincias una oda en castellà 
dedicada a Teodor Llorente, molt probablement arran de l’homenat-
ge que Lo Rat Penat va dedicar al poeta per a celebrar dos esdeveni-
ments: d’una banda, la finalització dels dos volums dedicats a Valèn-
cia inclosos en l’obra enciclopèdica España. Sus Monumentos y Artes, su 
Naturaleza e Historia, impulsada per Víctor Balaguer; i, d’altra banda, 
la reimpressió de Nous llibret de versos; Rausell, en el poema «A  D. Te-
odor Llorente», mostra l’admiració que sent pel gran patriarca de la 
Renaixença:

A tí, ¡oh eximio poeta!,  
lo que siente el alma mía  
con respeto te diría  
en una trova discreta;  
pero á mi pluma sujeta  
mi falta de inspiración,  
y al saber tal ovación  
por honor tan merecido,  
en silencio te reenvío  
tributo de admiración.

Més enllà de la seua activitat literària, però, cal posar en relleu la 
faceta de Rausell com a mecenes en favor de la causa valencianista; 
així, durant el mes de febrer de 1914, la trobem aportant diners per a 
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construir el monument al poeta Teodor Llorente, mort el 1911.5 A més, 
no només va limitar la seua participació en els Jocs Florals com a es-
criptora, sinó que Rausell també va patrocinar premis: el 1897 aporta 
una ploma d’argent a la millor poesia en honor de sant Vicent Ferrer, 
i, si més no aquell any, és l’única dona que fa res de semblant, a banda 
de la Regina com era tradició. El 1897 també trobem el seu nom en el 
cartell dels Jocs Florals com a patrocinadora d’un dels premis. 

Retrat de Manuela Agnés Rausell

Per tot plegat, no ens sorprén la transcendència que Manuela Ag-
nés Rausell va tindre tant en vida com pòstumament; per exemple, 
els seus poemes eren triats a l’hora de dur a terme homenatges a di-
ferents personalitats. Així, en la vetlada que Lo Rat Penat va dedicar a 

5 En La correspondencia de Valencia del 9 de febrer de 1914 s’apunta que va donar 10 
pessetes.
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la memòria del beat Nicolás Factor el 22 de desembre de 1883, es van 
interpretar algunes peces musicals i es van llegir poemes de Magdale-
na Garcia Bravo i Agnés Rausell. Crida l’atenció que no van ser elles 
mateixes les que van oferir el recital, sinó dos homes, Fernando Reig 
y Flores i Francesc Barber, respectivament.6 De la mateixa manera, el 
9 de febrer de 1886, Lo Rat Penat va celebrar a València una altra vet-
lada literària on es van llegir «inspiradas poesías por los Sres. Arroyo, 
Almela, Martí, Llombart, Palanca, Puig, Algarra y Barber, fueron muy 
aplaudidas, especialmente una de la Sra. Dona M. Inés Rausell, leída 
por el Sr. Llombart».7

Manuela Agnés Rausell Soriano va morir a València el 20 de juny de 
1918, segons s’indica en El Diario de Valencia de l’endemà. El dia 24 de 
juny, aquest mateix mitjà li dedica una necrològica:

A la avanzada edad de 79 años ha entregado su alma al Creador 
la virtuosa señora doña Manuela Inés Rausell Soriano. Dama de acri-
solada religiosidad, puede decirse que dedicó su vida a la práctica de 
todas las virtudes, especialmente la de la caridad, por lo cual serán mu-
chos los menesterosos que lloren su pérdida. Fue inspirada poetisa y 
feliz escritora, cuyo nombre consiguió alcanzar un buen renombre en 
las letras valencianas, de las que era preferentemente cultivadora.

El dia 28 de juny La correspondencia de Valencia fa una breu crònica 
sobre el funeral i recorda Rausell com a poètica i distingida escriptora 
valenciana, explicant que les exèquies es van celebrar a la parròquia 
de la Santa Creu, on van acudir el senyor Pérez Lucía, president de Lo 
Rat Penat aleshores, i «una escogida representación de la junta de la 
entidad valencianista» a part d’altres familiars i amics. L’empremta de 
Rausell a Lo Rat Penat va ser notable, ja que els va donar el seu fons 
bibliogràfic, a més de diners; de fet, el 29 de gener de 1920, l’entitat li 
va dedicar un «homenaje de gratitud a la que fue reina de los Juegos 
Florales, erudita escritora e inspirada poetisa doña Rausell, la cual, al 
morir, dejó a esta sociedad la propiedad literaria de sus obras, muchos 

6 Es va publicar una crònica de l’acte en El Constitucional del 25 de desembre de 1883, 
p. 2-3.
7 La notícia de l’acte es troba en el diari La Unión democràtica, la publicació oficial del 
Partit Democràtic Progressista de València del 13 de febrer de 1886.
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manuscritos y un legado en metálico»; durant la vetlada, presidida per 
un retrat de l’escriptora, obra de l’artista Paco Legua, es van llegir els 
seus poemes «A mi Patria» i «Diumenge d’estiu».8 

El record a Rausell no es va limitar a aquest acte, sinó que va trans-
cendir durant més temps. Així, el 1928, durant la celebració del 50 ani-
versari de la fundació de Lo Rat Penat, Miquel Duran escriu un article 
en Las Provincias sobre aquesta efemèride; després de repassar els es-
criptors més importants que van participar en els Jocs Florals des del 
seu restabliment el 1879, acaba explicitant que «una poetisa valenci-
ana, Doña Manuela Inés Rausell, aparece también en estos primeros 
tiempos del Renacimiento de las letras valencianas». Ella és l’única 
dona que s’inclou en aquesta nòmina.9 I el diari republicà El luchador 
recorda Rausell com una de les deixebles de Constantí Llombart.10 Ja 
en la dècada dels trenta, com hem esmentat abans, es torna a publicar 
la narració Centelles i Solers o un amor entre dos odis dins la revista Nos-
tra Novel·la.

El gest altruista que va fer Manuela Agnés Rausell és únic dins la 
història de Lo Rat Penat, com explicava el mateix Teodor Llorente Fal-
có l’any 1948, en afirmar que «sólo recordaremos, como cosa extraor-
dinaria que llegara a aliviar, hace de esto muchos años, la estrechísima 
y muy apurada situación de la caja de esta entidad, un modesto legado 
testamentario de la poetisa doña [Manuela] Inés Rausell. Aquello no 
ha vuelto a repetirse» (citat en Roca, 2020). Tot i això, la Societat d’A-
madors de les Glòries Valencianes no ha fet honor a la seua autodeno-
minació en el cas de Rausell, ja que no ha tractat amb gens d’estima la 
memòria d’aquesta autora. A hores d’ara, encara no podem saber quins 
volums ni quins manuscrits els va cedir l’escriptora, ni tampoc en quin 
estat de conservació es troben, ja que, quasi cent anys després de la 
seua mort, no s’ha permés l’accés al llegat que l’escriptora els va confiar.

8 Las Provincias, 28 de gener de 1920.
9 Las Provincias, 18 de maig de 1928.
10 El luchador. Diario republicano, 3 d’agost de 1928.





Josefina Piera interpretada per Anna Ruiz Sospedra.
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Josefina Piera Rosario (Aiora, 1890-València, 1955)

Josefina Piera Rosario va nàixer a Aiora l’any 1890; era filla del met-
ge Lisardo Piera Azorín, d’Aiora, i d’Amparo Rosario Lluc, d’Alzira, ciu-
tat on es va establir amb la família quan era una xiqueta; va estudiar a 
les Escolàpies d’aquesta localitat i l’any 1914 es va casar amb el també 
metge i cirurgià Evaristo Navarro Sánchez;11 el 1915 naix la seua filla 
Josefina.

Dona de profundes creences religioses, durant els anys vint va com-
paginar el seu activisme en favor de la devoció a la Mare de Déu del 
Lluc (va ser la primera presidenta de l’Associació Benèfica de Senyores 
de Nostra Senyora del Lluc a Alzira) amb la vida social pròpia de les 
classes benestants de València i de la capital de la Ribera Alta, per la 
qual cosa el seu nom apareix sovint en les cròniques de societat com a 
convidada a festes, casaments, etc. En Las Provincias, tant ella com el 
seu home són qualificats, fins i tot, de «particulares y apreciados ami-
gos» dels redactors del diari.

El primer text que hem detectat de Josefina Piera és la narració in-
fantil «El regalo de los reyes» dedicada «A mi querida hija, que siem-
pre me está pidiendo un cuento».12 Després d’això, publica diversos 
relats en castellà en la pàgina que el diari Las Provincias dedicava explí-
citament a la dona i que comentarem tot seguit, ja que ens ajudaran a 
esbossar alguns dels valors morals i posicionaments ideològics de Jo-
sefina Piera. Val a dir que, en aquesta plana «femenina», la signatura 
de Piera destaca dins d’un conjunt en què la majoria de textos són o bé 

11 La correspondencia de Valencia, 15 de gener de 1914.
12 Las Provincias, 7 de gener de 1923. No és l’única incursió en la narrativa adreçada 
als infants: el 30 de maig de 1931 publica el conte «Los regalos maravillosos» també 
en Las Provincias.
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anònims o bé estan escrits per homes, cosa que es modifica de tant en 
tant amb l’aparició de noves signatures femenines.

El 20 de desembre de 1927, publica en Las Provincias «La costum-
bre», un conte inclòs en una mena de secció titulada «Solo para vo-
sotras».13 Aquesta narració ens mostra algunes de les línies principals 
del pensament de Piera, ja que s’explica el conflicte entre una parella 
jove poc després d’haver-se conegut. Ella s’enamora d’ell pel seu taran-
nà espanyol i espanyolista, el qual queda simbolitzat en la classe de ball 
i de música que escolta (chotis, per exemple), mentre que les músiques 
més modernes, com el charleston o el tango, són menyspreades per 
estrangeres. 

Aquesta narració és la primera d’unes quantes col·laboracions per 
a la «Página de la mujer» del diari valencià; així, el 6 de gener de 1928 
hi publica «El gran conflicto», una narració que ens dona més pistes 
sobre la ideologia de Piera; en aquest cas, el protagonista és un jove de 
classe benestant que es troba amb un dilema: ha de triar amb dues can-
didates per a casar-se i li queda poc de temps, perquè la seua tia, amb 
qui viu, li ha donat vint-i-quatre hores per a decidir-se. Fa una excursió 
amb cotxe amb totes dues, Luci i Aura, i està fascinat per la primera, 
una xica moderna, decidida, capaç de conduir, etc. Aura, per la seua 
banda, li sembla molt bonica però massa romàntica, sensible... i menys 
interessant. S’aturen a mirar el paisatge i, de sobte, un cotxe més gran i 
ràpid quasi els atropella, mentre que els joves que hi viatjaven es burlen 
de les seues cares espantades. Just després, aquell cotxe té un accident 
i cau per la falda de la muntanya. La reacció d’Aura és anar a ajudar els 
ferits, cosa que commou el jove, que finalment la triarà per a contraure 
matrimoni. 

Més enllà del clar discurs masclista de la narració, que situa l’home 
al centre de l’acció amb total llibertat per a triar, mentre que les dones 
es limiten a restar a la seua disposició i assumir les seues decisions, Pi-
era es posiciona a favor dels valors tradicionals de gènere; amb això, 
rebutja els signes d’emancipació femenina que ja es respiraven alesho-
res, representats per Luci. En aquest sentit, conclou la narració amb un 
al·legat a la qualitat que considera més important de la bona esposa, i 
que és, precisament, la seua capacitat d’anul·lar-se a ella mateixa:

13 Las Provincias, 20 de desembre de 1927, p. 9.
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La mujer había de ser algo más que serenidad, decisión, exactitud, 
entereza, voluntad; pensé que la mujer había de ser corazón. Corazón 
grande, inmenso, por el que sabe realizar bellos ideales, gigantescas 
hazañas, absurdos destinos; corazón que posterga al cerebro y someter 
la voluntad; corazón magnánimo que se ofrenda sin reservas y por eso 
sublimizar y exalta sus acciones haciendo heroicas hasta las más sen-
cillas: corazón de mujer, en fin, que sienta y ame, se sacrifique y venza, 
siendo siempre, en completa renunciación, como si la felicidad tuya 
consistiera solamente en darla a los demás en un absoluto desprendi-
miento, en un eterno olvidó de sí misma. 

El 27 de novembre de 1928, Piera publica «La bailarina», de nou en 
la «Página de la mujer» de Las Provincias. En aquest cas, la narració 
gira al voltant de la maternitat. Celia, la protagonista, és una ballarina 
professional, criada en una família dedicada al circ i amb un referent 
personal i artístic fonamental, el de la seua mare, també artista d’èxit. 
La brillant carrera de Celia, però, queda abandonada en enamorar-se 
i casar-se amb un botiguer, moment en què la seua vida «descendió a 
un mundo de reducidas realidades, en el cual, para vivir, tuvo que cor-
tarse las alas». Havia tingut un fill i quasi perd la vida durant el part. 
Com que la recuperació és lenta, s’han d’endur el xiquet perquè el cri-
en en un altre lloc. Un matí, Celia, depressiva, té una crisi existencial i 
es demana per què «no tendría un alma pequeñita que se contentara 
con estar sujeta como quien dice a la pata de la cama! [...] Tengo espí-
ritu y ambición de águila y he de conformarme en ser simple gallina!». 

Pren la decisió de convéncer el seu home que la vida de ballarina 
és millor, més plena i més lucrativa que la de la botiga; respecte al fill, 
que a penes no coneix «casi lo odiava, pues por su causa había sufrido 
tanto y tuvo la muerte tan cerca». Just en eixe moment, el marit arri-
ba amb el xiquet de dos mesos, desnodrit i malalt; Celia, en agafar-lo, 
experimenta la transformació completa de les seues prioritats i aque-
lla criatura «fué la cadena que ató a la patita de su cama a la poética 
y soñadora artista, que alcanzó el mayor triunfo en su carrera, la glo-
ria más sublime, la dicha más excelsa y la alegría más pura, al sentirse 
llamada “madre”». Amb aquest relat, a part de mitificar la maternitat 
com a única manera de donar sentit a la vida d’una dona, mira de tren-
car amb la possibilitat de compatibilitzar la carrera professional amb 
la criança, que és, precisament, el que havia fet la mare de Celia amb 
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ella mateixa, sense haver renunciat a res. Ara bé, Piera redueix aquesta 
opció a un col·lectiu marginalitzat socialment, com és el de la faràndula 
circense.

Finalment, el 19 de febrer de 1929, Josefina Piera publica «El baile 
que dió Alicia»,14 en què, després del dol preceptiu, una jove i rica 
marquesa vídua es decideix a celebrar una festa de Carnestoltes a la 
seua mansió perquè se sent alliberada del matrimoni per obligació amb 
«el viejo achacoso tutor suyo en la orfandad que siempre la tuvo re-
cluida en la soledad de una casa tristona». Tothom hi ha d’anar dis-
fressat i ella mateixa decideix fer-ho de Madame de Pompadour, una 
de les cortesanes més influents en la cort de Versalles, popularitzadora 
de l’estil rococó i amant favorita del rei Lluís XV de França. Per a Piera, 
aquest personatge encarna valors poc recomanables que la protagonis-
ta del conte vol imitar:

La linda marquesa estaba radiante, belleza, con su primoroso traje 
de Madame Pompadour que encajaba maravillosamente su figura. Re-
presentaba propiamente aquella otra hermosa Marquesa que sometió 
a sus caprichos al soberano de una nación qué fijo época y estilo, y en 
su afán de imitarla quería apropiarse de su fino ingenio en el arte de 
agradar, de hacerse amable, y aquel espíritu de innovación, busca, en 
sus acciones y en sus cosas, novedades de otros no pensadas, geniali-
dades de nadie discurridas, renovaciones espontáneas que la erigieran 
en soberana de modas y costumbres. 

Per això, no volia que en la festa mancara cap «detalle que la co-
locara entre las más suntuosas y ricas en lujo y placeres […] discurri-
endo algo que llamará la atención y rompiese la monotonía protoco-
laria de estas fiestas, algo que traslucirse en ingeniosa originalidad y 
la identificara más con la célebre marquesa cortesana». Aquest afany 
de modernitat, però, serà castigat amb un engany, ja que un suposat 
marqués la convenç d’interpretar una mena de robatori en la festa per 
a sorprendre els convidats, a la qual cosa la jove accedeix divertida. Fi-
nalment, es tracta d’un assalt real que s’acaba amb una nota de burla 
que els lladres deixen a la marquesa i en què la descriuen com «la más 
linda de las inocentes e incautes bobas del mundo». Amb això, una 

14 Las Provincias, 19 de febrer de 1929, p. 9.
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Piera moralitzant, equipara els afanys de modernitat i renovació a una 
actitud naïf sense cap mena de recorregut, que només desperta la mofa 
i provoca problemes.

El 7 de novembre de 1929, i per la seua condició d’antiga alumna de 
les Escolàpies, trobarem rastre d’una aparició pública de Josefina Piera 
com a oradora; imparteix la conferència «Influencia social de los Co-
legios Calasancios: su razón étnica» dins de la celebració del centenari 
del centre i sembla que és una de les primeres conferències que fa, ja 
que causa una gran sorpresa entre els assistents per la capacitat comu-
nicativa que demostra, com s’informa en una crònica periodística:

Josefina Piera, como aquí la llamamos todos, con una cordialidad 
sincera, la conocíamos por su carácter sencillo y modesto, por su son-
risa siempre franca y leal, por sus escritos llenos de una distinción y 
una elegancia tan exclusiva y delicada, qué son el reflejo de un alma 
apasionada y dulce. Nos dijeron que también sabía hablar, pero no la 
habíamos oído más que en la intimidad amistosa. Fué el domingo, en 
la fiesta secular del colegio que la cobijó, dónde se nos revelo como 
una oradora formidable. Formidable, así como suena, pues los con-
ceptos que vertió repletos de ideas magníficas, avalados por la riqueza 
de un lenguaje luminoso y transparente, seducían con una fragancia 
nueva, porque aún siendo su elocuencia vigorosa y enérgica, era per-
fectamente femenina y apartada de todo empaque jactancioso, de su-
peración y rebuscamiento.

Fue un Éxito rotundo y espontáneo, que todos los que la oímos 
contribuimos le a otorgar, porque se lo ganó en aquellos momentos de 
comunicación directa y porque nos sorprendió con su gentileza, en un 
triunfo triple de armonía perfecta, con su sonrisa, con su inteligencia 
y con su corazón.15 

A finals d’aquell mateix any, Josefina Piera canvia el registre de les 
seues contribucions a la pàgina dedicada a la dona de Las Provincias i 
comença a escriure textos d’opinió o cròniques. Per exemple, dedica 
una sentida necrològica al bacteriòleg Jaume Ferran,16 i també escriu 
una llarga crònica, publicada amb molt d’èxit en tres entregues i titu-
lada «La Exposición de Barcelona vista por una valenciana de La Ri-

15 Article sense signar aparegut en Las Provincias el 14 de novembre de 1929, p. 5.
16 Las Provincias, 3 de desembre de 1929, p. 9.
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bera».17 Es tracta d’un text ben interessant, ja que aporta un punt de 
vista molt personal sobre l’Exposició de Barcelona, el qual ens permet 
esbrinar el tarannà de Piera a través de les seues opinions sobre les pro-
blemàtiques polítiques, econòmiques i culturals de l’època, tant al País 
Valencià, com a l’estat espanyol i en l’àmbit internacional. 

Primera part de la crònica «La Exposición de Barcelona vista por una 
valenciana de La Ribera» de Josefina Piera (Las Provincias, 4 de febrer de 1930)

El primer lliurament comença amb una referència a Blasco Ibáñez i 
a la seua descripció de la dona de la Ribera com a «excelente campesi-
na», amb coneixements sobre agricultura que li permetien reaccionar 
davant els imprevistos, a més de «calculadora y pràctica, positiva [...] 
sin dejar también de ser altamente idealista». Piera se sent identificada 
amb aquestes qualitats i rebutja l’evolució dels models femenins des 
de Blasco fins als seus dies, els quals han dut a terme «transformaci-
ones tan desconcertantes que transtornan las más evidentes teorías». 
Després d’explicitar els paràmetres on s’arrela, doncs, desenvolupa les 
impressions que li provoca la visita a l’Exposició Internacional de Bar-
celona celebrada entre el 20 de maig de 1929 i el 15 de gener de 1930 a 
Montjuïc. 

Comença per la secció estrangera, on el desdeny cap a França, re-
presentant del «lujo y la frivolidad con gran fausto y riqueza de deta-

17 Las Provincias, 4, 11 i 18 de febrer de 1930.
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lles [...] de refinados profesionales en el arte de agradar», contrasta 
amb l’admiració cap als avenços industrials d’Alemanya, Anglaterra, 
Holanda, Portugal o Romania, països que, en compaginar la mostra 
del seu desenvolupament amb elements tradicionals i folklòrics, dei-
xaven «flotar un ambiente poético de religión y patriotismo». Itàlia, 
«la nación monárquica que a toda exteriorización somete el tributo de 
homenaje a sus soberanos», és la més lloada, ja que encarna els valors 
conservadors que comparteix Piera; així, es plegarà davant «el busto 
de Víctor Manuel, en el bloque de mármol (producto nacional) repre-
sentación aquí de la firmeza de un carácter, que sostiene Mussolini». 
Recordem que Il Duce, aleshores primer ministre, havia tingut el su-
port del rei italià des del principi i que, el moment de la crònica, el fei-
xisme estava còmodament establit en el poder. 

En arribar al Palau de Comunicacions i Transports, Piera viu una 
sensació contradictòria: davant els «inventos brujos que ya nos son 
tan necesarios y naturales como beber agua o acostarse a dormir», com 
ara l’automòbil, l’aeroplà, la ràdio, el telèfon o el telègraf, «nos parecía 
no existían fronteras ni límites, razas ni tradiciones, y creíamos que la 
paz mundial era un hecho, por antojársenos el mundo infinitamente 
chiquito y todo él asequible y fácil para el poder y la voluntad huma-
nas». Però serà just en aquell moment que, en una mena de vertigen, 
«sentí una gran nostalgia y un afán añoroso por todo lo mío. ¿Dónde 
está mi Valencia?, pregunté», i així dona pas a la segona entrega de la 
crònica, centrada en la seua visita al Palau de les Diputacions, on, allà 
sí, «estaba mi Valencia; pero modestita, humilde, oculta en una pe-
queña anónima que la confundía, la borraba [...] Quedé defraudada».

Aquesta decepció la duu a comparar-se amb altres territoris, i el que 
desperta més entusiasme és Catalunya: «admiré el espíritu catalán y 
la consolidación de su poder [...] Como una sola idea, como un solo 
sentimiento y una sola actividad, las cuatro provincias del principado 
laboran en grupo apretadísimo enlazadas por un solo afán: gloriar y 
engrandecer a Cataluña». L’única cosa que l’alegra és l’exposició d’una 
selecció d’obres del pintor valencià Manel Benedito (València, 1875 
- Madrid, 1963). Piera es plany, a més, per un altre motiu: les taron-
ges. Transcrivim integralment l’anècdota perquè ens sembla una bona 
mostra de l’arrelament de Piera a la terra i de la perplexitat que li pro-
voca la situació que viu a Barcelona:
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Otras veces, sin embargo, me vi también perdida, anulada en mis 
ansias valencianistas. Era todos los días en la mesa, al momento de los 
postres. 

Todos los días llegaban cestillos de la fruta con mucha gracia artís-
tica preparados. Las peras doradas, las manzanas rojas, las uvas trans-
parentes, los plátanos ambarinos… y entre todas jugosa y fresca lucía 
la naranja, que olía a azahares y rosas [...] Y todos los días, yo mondaba 
con delicia mi naranja, acariciándola entre mis dedos, la contemplaba 
con deleite, la partida con cariño y antes de llevarla a mi boca aspiraba 
su fragancia, rindiéndole homenaje, que era como una consagración 
de afecto a la Madre Tierra; pero todos los días había de hacer un es-
fuerzo sobrehumano para poder tragar el primer trozo y todos los días 
la había de dejar por imposible. ¡Santo cielo, qué malas eran! 

¿De dónde diablos llevaban las naranjas a Barcelona que no se po-
dían comer, siendo así qué días antes saboreaba en mi casa las de Alzi-
ra y estaban riquísimas? Yo me indignaba, volvía a probarla, terminan-
do al fin por comer un plátano.

Un día me dijeron que no podían comprar naranjas mejores por-
que eran muy caras. En la sombra no me dio lugar a escandalizar me, 
pero fue bastante advertirme que los plátanos venían desde Canarias y 
las naranjas estaban a unos kilómetros. ¡Para qué hablar más!

En la tercera part de la seua crònica, afirma que València sí que va 
triomfar en la celebració de la setmana valenciana, basada en la festa, 
i on va dur pirotècnia, música, falles, falleres i fins i tot, una batalla de 
flors; ara bé, el caràcter efímer de tot plegat no convenç Josefina Piera, 
qui afirma «Mas después todo pasó, nada había quedado. Un recuerdo 
agradable en los que lo vieron y nada más». L’escriptora espera tro-
bar al Palau de l’Agricultura una bona representació valenciana, però 
«aquí precisamente es donde aumentó mi decepción, donde más vi-
vamente fui defraudada».

No hi ha rastre de la fecunda i diversa producció agrícola, del po-
der comercial i exportador lligada a aquesta, de l’aportació econòmica 
que suposava per a l’estat, de l’activitat portuària que generava, dels 
sistemes de reg, fumigació, de defensa contra sequeres i gelades, o de 
les indústries derivades, com ara el vi, les conserves, etc. «Valencia se 
esfumaba [...] y yo sentía un gran rubor de vergüenza en mis mejillas, 
y hubiera querido demostrar a todos, que mucho y bueno, interesante, 
instructivo y práctico podía Valencia haber llevado a la Exposición». 
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Aquesta crònica, molt autocrítica, finalitza, doncs, de manera agre-
dolça, i mostra les preocupacions de Piera respecte al País Valencià. 

De fet, l’any 1933 publica, a primera plana, l’article «Valencianos, 
atención»,18 en què exigeix que un valencià participe en la delegació 
espanyola enviada a la Conferència Econòmica de Londres, on seixan-
ta-cinc estats van mirar de trobar solucions per a afrontar la Gran De-
pressió provocada per la Primera Guerra Mundial i reviscolar el co-
merç internacional; un intent que va fracassar pel rebuig del president 
nord-americà, Franklin D. Roosvelt, a acceptar cap pacte. Piera parla 
com a terratinent i es queixa de «los salarios aumentados, las contri-
buciones subidas, los impuestos cargados [...] imposiciones para la 
compra del carbón de las máquinas, de la gasolina; discusiones sobre 
abonos; restricciones en la exportación; investigación en la producti-
bilidad». I tot cridant a la mobilització en la defensa dels propis inte-
ressos, al·ludeix a la importància de la terra en la societat valenciana:

todos unánimes en reconocer y declarar que Valencia sigue siendo 
la eterna Cenicienta española, como si con esta afirmación nos libra-
mos de un cargo y lo tuviéramos todo definitivamente resuelto.

No, no. En todo caso, acordémonos de que Cenicienta, el día que 
más abatida se vio aparto la cobardía indolente que la mantenía en una 
pasividad esclava se hizo triunfar su valer.

Valencia también debe ir abandonando esa pasividad indolen-
te que la somete a un yugo cada vez más aplastante para la lucha[...] 
¡Qué más da para un valenciano ser licenciado o doctor, catedrático o 
artista, comerciante o industrial, si íntimamente se siente labrador y 
no admite más caja de ahorros para la vejez qué es laboreo del terruño!

En un altre sentit s’expressa Piera en comentar un cicle de confe-
rències organitzat pels joves del Centre Escolar i Mercantil de València 
al voltant dels grans escriptors romàntics espanyols; amb el títol «Las 
conferencias sobre romanticismo y el alejamiento de ellas de la mu-
jer»,19 se centra en la intervenció de l’escriptor i crític literari Vicent 
Calvo Acacio, que parlà dels poetes romàntics valencians com ara Aro-
las, Querol, Llorente, Pascual Pérez o Villarroya. Ara bé, segons la crò-

18 Las Provincias, 27 de maig de 1933, p. 1-2.
19 Las Provincias, 3 d’abril de 1930, p. 3.
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nica de Piera, allò que més va enorgullir el nombrós públic femení són 
els comentaris al voltant de Gertrudis de Avellaneda, de Madame Stäel 
i d’«aquella gentilísima dama valenciana, cuyos salones eran academia 
o liceo donde se proclamaba la gloria de las letras»; d’aquesta darrera 
dama, però, no s’esmenta el nom, i només podem aventurar-nos a pro-
posar que es podria tractar o bé de la poeta Amàlia Fenollosa i Peris 
(Castelló de la Plana, 1825 - Barcelona, 1869), o bé de la culta escriptora 
Maria Egual, marquesa de Castellfort (Castelló de la Plana, 1655 - Va-
lència, 1735), tot i que aquesta no pertany pròpiament al Romanticis-
me. Piera, tanmateix, lamenta que «no haya habido efectiva represen-
tación de la intelectualidad actual femenina, y se me ha ocurrido esta 
pregunta: ¿Por qué será?»

La columna «Valencianismo»,20 publicada a finals del 1930 a la pà-
gina dedicada a les dones de Las Provincias, es pot considerar la seua 
primera incursió explícita en aquest terreny i, com veurem, ho fa de 
manera tan entusiasta com crítica amb un cert valencianisme que ella 
troba massa superficial, tot mantenint un posicionament marcada-
ment elitista; a més, deixa entreveure que ser valencianista, d’alguna 
manera, s’havia posat de moda i que els homes presumien de ser-ho 
públicament:

La reacción del espíritu valenciano aherrojado ferozmente por 
sus mismos valedores durante tanto tiempo ha brotado espontánea 
y fervorosamente Cómo erupción de aguas estancadas, cómo hogue-
ra abierta a todo viento, cómo luz poderosa de un sol magnífico que 
rompe y deshace obscura niebla. ha sido un resurgir del alma valenti-
na sofocada estrechamente en las intimidades del pensar y del sentir, 
que ahora valerosa ha salido a luz con toda la energía de su vigorosa 
resistencia.

Es una cosa brava y bellísima ver cómo al fin despierta el instinto 
de raza y como la sangre hierve en las venas, alienta en el corazón y sale 
gloriosa y jubilante en manifestaciones patrióticas.

¡Bellísimo gesto, ideal, sublime! no hay amor comparable, más 
grande ni más Hermoso que el de la Patria, y las manifestaciones de 
este amor son las más evidentes pruebas de su soberanía.

20 Las Provincias, 18 de novembre de 1930, p. 11. 
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Más ¡cuidado!, qué junto a los sublime y excelso, lindante y ro-
zando con ello, suele a veces esconderse lo ridículo y aparecer lo bajo 
ineficaz en el momento más inesperado e imprevisto.

¡Cuántos anhelos de Valencia ya se han revelado de poco acá! sin 
embargo, reconozcamos dolidos, que no en todos gobierna el corazón 
y el sentir, y cuando no queramos ver un aprovechamiento bastardo en 
favor de un interés exclusivo, nos hemos de contentar con la ligereza 
aparatosa de un superficial acoplamiento.

Bien está esa satisfacción con qué incontables valencianistas recién 
nacidos a esta nueva tendencia, ostentan en el ojal de su americana 
un emblema valenciano tan variado y pintoresco cómo conviene a la 
Sociedad, Círculo o Entidad a que pertenecen. No dudo del valencia-
nismo de estos señores, de su buena fe, ni de su honrada sinceridad; 
Pero abusando de los tales emblemas, conviertiese lo que era blasón 
de valencianía en mero distintivo de un Club, cuando no se confunde 
con la propaganda visible, por ejemplo, de una marca de automóviles. 
Bien está ese afán súbito de ostentar, de exhibir cuanto sea posible los 
colores simbólicos de la Señera, más con el abuso de esto, queda nues-
tra querida enseña reducida a un miserable estado plebeyo, dictados 
de ella el respeto a su majestad.

No puede la bandera de Don Jaime I abatirse nunca —dicen sus 
tradicionales fueros; pero en cambio sus similares son abatidas, arras-
tradas y tejidas en misérrima percalina y sufren la humillación del 
desprestigio.

¿Es esto el resurgir de una valencianía dormida durante tantos 
años?

Respetemos más lo nuestro, engrandezcámoslo, elevémoslo. Sea-
mos orgullosos de nuestras cosas, soberbios más bien, porque pode-
mos serlo, ya que no necesitamos buscar de prestado lo que ya de viejo 
tenemos en casa. Un ejemplo diario de brava resistencia nos lo da el 
Tribunal de las Aguas, que a pesar de los siglos pasados no ha perdido 
su recio carácter de cosa sólida y al que ni aún el socarrón espíritu hu-
morístico valenciano se ha atrevido jamás a atacar.

A més a més, Josefina Piera assenyala la problemàtica que significa 
la tensió identitària existent entre, d’una banda, la ciutat de València i, 
de l’altra, les comarques, qüestió que s’aguditza encara més en els ca-
sos de les ciutats de Castelló i Alacant; per això, proposa una unió no 
centralista —defecte que atorga a la manera de fer de Madrid— que 
funcione com a eix aglutinador sense deixar ningú enrere: 
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Más ocurre, y este es un daño principalísimo, qué al decir valen-
ciano, valenciania, etc., parece que solo nos refiramos a la capital, y 
tan arraigada está esta idea en el sentir común, que los habitantes y 
componentes de la región se consideran punto aparte de la ciudad, 
separados y ajenos, y son para ella solo huéspedes extraños, mientras 
que sus habitantes se creen algo distinto, superior, cómo de categoría 
colocada en plano más alto; es precisamente aquello de que se acusa a 
Madrid sobre el resto de España: el provinciano que allí brota espon-
táneo y burlón, y aquí se traduce altanero por de poble y que separa 
con enérgico rencor como si se tratara de odios de raza.

Esto es lo que hay que evitar, lo que precisa contemporizar con el 
presente. Valencia con sus provincias Castellón y Alicante, con sus in-
números pueblos, su bandera, su historia, su lengua y sus costumbres, 
debe formar el poderoso bloque, cuya fuerza constitutiva sea el vigor 
moral de una región consciente y recia sin disidencias ni rivalidades.

Algo se hace en este sentido, aunque todavía es poco; verdad es 
que estamos en los comienzos de una rehabilitación, pero busquemos 
lo cierto, lo real, lo nuestro, sin disfrazarlo grotescamente con lo pres-
tado que lo desfigura de aquello que realmente fue; ni volvamos a re-
tribuir nuestras tradiciones orígenes en oculto desván de la memoria, 
dónde permanezcan olvidadas y casi desconocidas. 

Adelante ese resurgir del alma valenciana, apartando de si temero-
sas timideces y las apariencias de asustadizo rubor con que en cierto 
tiempo se vio cohibida; alegrémonos con ello; seamos todos uno para 
amar a Valencia, a la región; que el esfuerzo de todos unidos ha de ser 
la visión magnífica del gran pueblo levantino.21

No ens estranyaria que aquest article de Josefina Piera haguera estat 
la raó per la qual va ser l’encarregada d’impartir, el 12 de desembre de 
1931, la conferència «Espirit llevantí: Belles-Arts i llenguaje» dins d’un 
cicle d’actes organitzat per l’Agrupació Valencianista de la Dreta. Cal 
dir que unes setmanes abans, Vicenta Matalí ja havia ofert, en el mateix 
marc, la seua conferència «La cultura femenina i la seua influència en 
el progrés dels pobles», la qual comentarem en el capítol que hem de-
dicat a aquesta autora. De fet, el tàndem Josefina Piera i Vicenta Matalí 
és una bona representació del valencianisme femení més conservador 

21 Mantenim les cursives originals dels textos citats.
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i actiu alhora, ja que van esdevenir amigues i Piera, juntament amb la 
seua filla, participen en actes organitzats al col·legi Cisneros, dirigit per 
Vicenta Matalí i el seu home.

La crònica periodística sobre la conferència impartida per Josefina 
Piera ens dona algunes claus per a interpretar el seu compromís amb la 
recuperació de la pròpia història cultural i de la llengua, però també la 
seua preocupació per l’infrafinançament que patia el País Valencià i la 
seua proposta d’una «independencia bien entendida»22: 

Agrupació Valencianista de la Dreta

Conferencia de doña Josefina Piera de Navarro

[...] Concedida la palabra a la señora de Navarro, comienza su di-
sertación agradeciendo las palabras de elogio que se han tributado en 
su presentación y pidiendo mil perdones a los oyentes y a la dirección 
de la agrupación por el atrevimiento —dice— de ocupar esta tribu-
na por dónde han desfilado personalidades eminentes en la literatura, 
economía, sociología, etc. 

Entrando de lleno en el tema objeto de su trabajo describe mara-
villosamente la idiosincrasia del pueblo valenciano; pinta con mano 
maestra y con párrafos verdaderamente magistrales el resurgimiento 
del arte español por medio de un pintor valenciano, el gran Sorolla, y 
dice: «España en su manifestación pictórica tuvo un gran valor, el pin-
tor Goya, pero este, suerte no tenía fronteras, no tenía temperamento 
y el arte que pregonaba no estaba fundamentado, habiendo necesidad 
que un pintor valenciano hiciera dar visibilidad a la pintura española 
con un colorido propio, y este fue nuestro inmortal Sorolla, qué con 
sus obras maestras concebidas al influjo de nuestra tierra, consiguió el 
resurgimiento de la pintura nacional».

Sigue haciendo atinadísimas consideraciones sobre la arquitectura 
y la escultura, terminando sus manifestaciones de las Bellas Artes con 
la música, en la que de una manera soberbia y con párrafos impreg-
nados de valencianismo netamente glosados, nos describe las obras 
maestras de los grandes músicos mundiales para terminar con un can-
to al coloso de la música valenciana, el maestro Salvador Giner, inmor-

22 Las Provincias, 14 de desembre de 1930, p. 3. 
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talizado en su obra cumbre en que despliega —dice— nuestra sagrada 
senyera con su «Es chopa… hasta la moma».

Entra en la segunda parte de su conferencia: «el llenguatge» y en-
tonces se nos destaca la personalidad de la señora Piera, la que con 
elocuencia arrebatadora, que acabe estante hace que el auditorio en-
tusiasmado la interrumpa con sus aclamaciones, entona un himno im-
pregnado de verdadero patriotismo a nuestra lengua, a nuestra propia 
lengua, limpia, el hermosa, viril y breve, lengua que nuestras madres 
nos enseñan entre mimos y caricias para más adelante conservarla y 
propagarla con orgullo por doquier.

Hace verdadero hincapié en el Renacimiento que hoy se observa 
por doquier de la personalidad valenciana, pero es preciso que este 
resurgimiento sea bien orientado para que de él se obtenga la persona-
lidad que todos anhelamos se nos conceda, se nos dé a nuestra queri-
da Valencia, qué es la que más tributan al erario público y que menos 
caricias recibe del poder central.

Termina su luminoso trabajo con estas palabras que encierran un 
gran valor y que plenamente demuestran los profundos principios de 
la señora Piera: «labor hemos por nuestra independencia, pero jamás 
por nuestro aislamiento, sino que con la independencia bien entendi-
da y con la cooperación en apretado haz de nuestras tres provincias 
hermanas, llegar al pináculo de nuestra máxima grandeza, que será 
entonces también la de España, que todos anhelamos, y que de una 
manera magistral se describe en la primera estrofa de nuestro himno 
regional».

Una larga e ininterrumpida salva de aplausos que duró varios mi-
nutos premio la meritoria labor de la señora de Navarro, dejando al 
auditorio verdaderamente convencido del valimiento de nuestras mu-
jeres valencianas, de las que se espera su cooperación entusiasta y de-
cidida en esta obra emprendida del resurgimiento del alma y persona-
lidad valenciana.

Sembla que l’esdeveniment va ser tot un èxit, i que tant el públic 
com els organitzadors van valorar molt positivament la intervenció de 
Josefina Piera, com s’explicita en la crònica:

El señor Cervera Avignon, el nombre de la Agrupació Valencianis-
ta de la Dreta, y como su portavoz, agradeció a la conferencia CNTA 
el concurso prestado a la labor que realiza esta entidad valencianista 
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y más que agradecimiento —dijo— estamos orgullosos de que por 
nuestra tribuna haya desfilado una mujer de la talla cultural de la se-
ñora de Navarro, y con mujeres de su temple estamos convencidos de 
que los ideales que representa nuestra gloriosa senyera será en breve 
plazo una consoladora realidad.

Es de alabar la labor netamente valenciana que prosigue está enti-
dad, que no mira más que propagar los ideales netamente valencianos, 
haciendo desfilar por su casa social a las personalidades destacadas de 
nuestra propia vitalidad, y hoy que difícilmente se consigue reunir al 
anuncio de una conferencia de carácter cultural dos docenas de hom-
bres, los elementos directivos de la Agrupació Valencianista de la Dreta 
han logrado que con sus converses valencianes despierten el alma aletar-
gada de los valencianos y en todos los anchurosos locales se llenan por 
completo, por lo cual les felicitamos con cariño y efusión.

De fet, abans d’acabar aquell any, Josefina Piera va publicar la no-
vel·la A la vora del riu en la revista Nostra Novel·la, una iniciativa del 
Cercle de Belles Arts de València que, seguint la tradició de publicaci-
ons de literatura popular, mirava d’aconseguir que el públic valencià, 
poc acostumat a llegir en la seua llengua, s’aficionés a fer-ho, i per això 
mateix les obres publicades podrien ser considerades com de consum. 
Nostra Novel·la, però, presentava una vocació obertament valencianis-
ta i una ortografia més acurada i pròxima a la normativa propugnada 
per l’Institut d’Estudis Catalans que algunes de les iniciatives editorials 
que l’havien precedida.

La trama del relat se situa en l’horta de la comarca de la Ribera i 
està ambientada entre el 1914, amb l’inici de la Primera Guerra Mun-
dial com a rerefons, i el 1919, quan es va produir una riuada del Xú-
quer amb nefastes conseqüències per als agricultors de la zona. Amb 
una llengua acurada però capaç de mantindre la parla popular genuïna 
i una gran capacitat narrativa, Piera recrea l’impacte de la Gran Guerra 
en les classes treballadores valencianes, sobretot pel que fa a la baixada 
del preu de la taronja i a la consegüent emigració cap a països europeus 
necessitats de mà d’obra. 
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Novel·la A la vora del riu, de Josefina Piera (1930)

En arribar l’any 1932, i davant la possibilitat d’una convocatòria d’e-
leccions, Piera es posiciona a favor del sufragi femení i apel·la públi-
cament a la mobilització de les dones catòliques, per a les quals rei-
vindica el dret a la ciutadania i els reconeix la tasca social que han dut 
a terme. Així, en la seua columna «Actuación femenina»,23 expressa 
que, per a ella, la catòlica espanyola:

No ha necesitado formar fila en el escuadrón de sufragistas mun-
diales y pedir a voces, con estridencias muchas veces de pésimo gusto, 
la consideración social que sus derechos de ciudadanas exigía, pues 
aunque esto era perfectamente razonable, y al fin así lo han tenido que 
reconocer las nacionalidades más intransigentes, a la mujer española 
pocas veces la inquietó la necesidad de cooperar con el hombre en la 

23 Las Provincias, 16 de gener de 1932, p. 13.
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política y la legislatura, porque aunque los códigos no eran muy carita-
tivos con ella, la religión católica que profesaba ejercía un solo manda-
to, que equilibraba toda injusticia, estableciendo un exclusivo y único 
derecho igualitario ante la doctrina divina y justiciera de Jesús [...]

Ahora que esta fe es quebrantada absurdamente por algunos, desea 
más: quiere que sean las leyes sociales las que valoricen y resguarden 
sus creencias; quiere que el código no sea un desnivelado a sumidero 
de responsabilidades; quiere ante la vida poseer un salvoconducto que 
legalmente autorice su albedrío; quieres socialmente tener personali-
dad, ser perfectamente femenina, para llevar ante el derecho con la in-
discutible y suprema razón de ser el «otro factor» que, con el hombre, 
constituye el género humano [...]

No hay que temer, mujer española. Si ahora es en España donde se 
otorga el derecho al sufragio, hay que aceptarlo, porque no es un favor 
que se nos concede: es un deber que como a ciudadanos se nos reco-
noce, y antes de ver no hay que huir.

Si hubiera todavía algún recelo, algún falso temor, hágalo olvidar 
la consideración de ver amenazada la religión nuestra, que es el pa-
sado, la tradición, la historia; de ver el presente, o sea el hogar, la paz, 
la felicidad, en peligro; de ver el futuro, que son las almas de nuestros 
hijos, distanciadas y ausentes de nuestra voluntad. Y por esto la mujer 
española debe prepararse, porque a toda costa ha de mantener su es-
peranza, su paz y su fuerza moral. 

En aquesta línia de mobilització la trobarem com a oradora en un 
massiu míting polític organitzat a València per la Derecha Regional i 
Acción Cívica de la Mujer i celebrat a la Casa dels Obrers; hi van as-
sistir milers de dones d’arreu de l’estat i nombroses personalitats de 
l’aristocràcia. En la crònica periodística de l’acte, titulada «Gran mítin 
de afirmación política femenina»24, s’afirma que «Doña Josefina Piera 
Navarro, la conocida propagandista valenciana, pronunció otro de sus 
discursos delicados, rico en provechosas enseñanazas», la qual cosa 
ens fa pensar que mantenia un activisme públic gens menyspreable. 
Per això no ens estranya que, l’any següent, publicara la columna «Su-
gerencias del momento»,25 on desenvolupa una contundent crítica a 
l’escola republicana: 

24 Las Provincias, 11 de juny de 1932, p. 2. 
25 Las Provincias, 13 de juny de 1933, p. 3. 
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Nuestros hijos, para nosotras. Antes que verlos por su asistencia 
a ciertas escuelas en la necesidad de instruirse en falsas y perversas 
doctrinas, los preferimos ignorantes, pero a nuestro lado, que nosotras 
procuraremos anexionarlos, instruirlos para hacer de ellos indudable-
mente unos perfectos ciudadanos, unos honrados patriotas y unos 
buenos católicos 

Paral·lelament, Piera prossegueix amb la creació literària en caste-
llà: l’any 1932 publica el relat de tall costumista El retorn al llar —en 
què només trobem el títol i una breu incursió d’un personatge en va-
lencià— en el quinzenari Voz Agraria d’Alzira, i l’any 1935 apareix la 
novel·la de temàtica amorosa A fuerza de querer. Després de la guerra, la 
trobem vinculada a Lo Rat Penat, on ofereix una conferència sobre els 
principis de la fe, la pàtria i l’amor l’any 1945. En enviudar, va ingressar 
com a religiosa en el convent de Santa Clara de València i va arribar a 
ser terciària dominica. Va morir a València als seixanta-cinc anys i, des 
del 1997, té un carrer dedicat a Alzira.
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Vicenta Matalí Bayona (Teresa de Cofrents, 
4 d’abril de 1894 - ?)

Nascuda a Teresa de Cofrents el 4 d’abril de 1894, Vicenta Matalí 
va aconseguir el títol de mestra l’any 1915, i aquell mateix any va entrar 
com a directora interina a l’Escola Normal d’Albacete, tot i que el 1923 
va ser nomenada mestra interina a la província de València. El 18 de 
desembre de 1928 publica el poema «Dolor y tempestad» en la pàgina 
dedicada a la dona del diari Las Provincias sobre violència vicària, on 
literaturitza l’assassinat d’un xiquet a mans d’un home que comet l’ho-
micidi per a venjar-se de la seua mare.

Durant els mesos immediatament anteriors a la instauració de la 
Segona República Espanyola, el 14 d’abril de 1931, l’ambient de tensió 
política i la proximitat de les eleccions fa que les dones compromeses 
amb els partits, tant de dretes com d’esquerres, augmenten la seua mo-
bilització, i algunes d’elles esdevenen vertaderes oradores per a aconse-
guir el suport femení, i sobretot el vot per a les diferents opcions. Dins 
d’aquest context, doncs, trobem Vicenta Matalí Bayona, impartint una 
conferència el 5 de desembre de 1930 a la seu de la Dreta Regional Va-
lenciana, dins d’un cicle de «Converses». 

La intervenció de Matalí duia el títol «La cultura femenina i la seua 
influència en el progrés dels pobles» i, tot i que no hem pogut trobar 
el text original que va llegir, sí que disposem d’una detallada crònica 
publicada en Las Provincias l’endemà de l’esdeveniment, la qual ens pot 
servir com a síntesi tant de l’ambient que es vivia en aquell moment 
respecte a les dones com de les idees i del posicionament concrets que 
mantingué Matalí durant aquests anys. 

Com veurem tot seguit, en aquells moments no existia cap mena 
de contradicció entre les idees tradicionalistes i el valencianisme, ja 
que totes dues ideologies defensaven, a la seua manera, els valors idi-
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osincràtics i pròpiament valencians, entre els quals també es trobava 
el catolicisme i el rol tradicional de la dona valenciana, en tant que es-
posa i mare. Allò que resultava incompatible als ulls de Matalí o dels 
membres de la dreta valencianista eren, precisament, aquelles propos-
tes que miraven de subvertir —dins dels paràmetres de l’època— la 
manera de vida i d’organització social heretada dels avantpassats. Això 
no només afectava l’organització de les classes socials sinó també els 
rols masculins i femenins. Per aquest motiu, allò que el cronista consi-
dera el feminisme exaltat, i que podríem identificar amb totes aquelles 
iniciatives de les dones en favor dels drets col·lectius, com ara el seu 
reconeixement en tant que ciutadanes, el sufragi, el divorci o el treball 
assalariat digne fora de casa, es consideren ideologies i valors estran-
gers, importats, que no s’adiuen a la manera de viure valenciana. 

A més a més, la modernització de la societat en aquest sentit, també 
significa un atemptat directe contra els valors catòlics, i per aquest mo-
tiu es menyspreen i desautoritzen totes aquelles activitats públiques, 
siguen literàries, artístiques, escèniques, cinematogràfiques, etc., que 
no responguen a la moral encara aleshores imperant. De fet, com veu-
rem en la crònica, Matalí fins i tot és partidària de prohibir la circulació 
i l’exposició de tots aquells productes culturals que es mantinguen en 
aquesta tendència: 

Conferencia de doña Vicenta Matalí de Almenar

Ayer, en los salones de la Derecha Regional Valenciana, tuvo lugar 
una interesantísima conferencia sobre el tema «La cultura femenina i 
la seua influència en el progrés dels pobles», brillantemente desarro-
llado por la señora Matalí de Almenar.

Con la presentación de esta ilustre pedagoga valenciana, la «Agru-
pació Valencianista de la Dreta» ha tenido un rasgo de verdadera de-
licadeza y al mismo tiempo ha dado la sensación del valer del nivel 
cultural de la mujer valenciana, rasgo elogiado por todos con una una-
nimidad que elocuentemente se tradujo en los fervientes aplausos con 
que la concurrencia premió cada párrafo pronunciado con serenidad y 
valentía por la señora de Almenar.

La presidencia del acto, que la ocupaba el señor Esteve Victoria, 
hizo la presentación de la conferencianta, pintando maravillosamen-
te la labor encomendada a la mujer y especialmente a la valenciana, 
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máxime en estos tiempos de exaltado feminismo, que ha de velar muy 
mucho por los sagrados intereses cuya defensa está encomendada a 
la mujer.

Estudia a la conferencianta bajo los aspectos de mujer valenciana y 
pedagoga, teniendo para ella párrafos verdaderamente vibrantes y de 
un patriotismo grande.

Concedida la palabra a la señora Matalí, comienza su disertación 
agradeciendo las palabras de elogio que le ha atribuido la presidencia, 
pasando luego al desarrollo del tema objeto de su «conversa», no sin 
antes hacer verdaderas protestas de su personalidad que no cree de 
suficiente talla para ocupar el sitial que ocupa después de haber desfi-
lado por él las personalidades que lo han hecho en sesiones anteriores.

De una manera magistral canta las glorias valencianas, glosa mara-
villosamente la misión del hombre y especialmente la mujer en la so-
ciedad moderna, fustigando con energía el feminismo extremista que 
hace de las mujeres que lo practican que se les mire con indiferencia y 
hasta con conmiseración.

Pinta la labor a desarrollar en el hogar la mujer como esposa y 
como madre, especialmente en el cumplimiento del sagrado deber de 
educar cristianamente a los hijos, teniendo párrafos verdaderamente 
vibrantes.

Hablando de los medios generales de cultura, glosa magistralmen-
te la misión de los gobernantes de impedir la divulgación de las in-
mundicias que hoy se exhiben en teatros, cines y kioscos en nombre 
del arte y de la literatura, y que en conclusión no es más que un escar-
nio a nuestra lengua, nuestra historia y nuestras costumbres, y por eso 
la mujer tiene que estar dotada de una cultura suficiente para saber 
apreciar estás hibrideces y apartarlas del conocimiento de sus hijos 
que para nada les sirve y menos aún siendo como son todas estas obs-
cenidades «género importado» y por consiguiente exótico para nues-
tras costumbres, para las sanas y morales costumbres que nos legaron 
nuestros antepasados. Refiere a propósito de esto la determinación del 
ministro del Interior portugués, qué prohibió de una manera radical 
la exhibición en quioscos y librerías de obras, no ya inmorales, sino 
de género bajo, determinación que debía tener muchos imitadores en 
beneficio de la cultura patria.

Maravillosamente y en tonos de verdadera exaltación netamen-
te valenciana, con la candente fraseología de nuestra «dolsa parla», 
entonó un canto verdaderamente magistral a la grandeza de nuestro 
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pueblo, dotado de condiciones verdaderamente envidiadas, confian-
do que la cultura femenina es la que ha de mantener latente la grande-
za valenciana para que siempre donde se halle Valencia, representada 
por uno de sus hijos, se diga: «Pas a València, el jagant d’Espanya». 
Las últimas palabras de la señora de Almenar fueron acogidas por 
una salva nutrida y clamorosa de aplausos que duró largo rato, como 
prueba inequívoca del valioso trabajo que acababa de realizar la ilustre 
conferencianta.

El señor Cervera Avignon, el nombre de la «Agrupació Valencia-
nista de la Dreta» dio las gracias a la señora Matalí [...] seguidamente, 
se hizo entrega a la señora Matalí de un hermoso ramo de flor natural 
que llevaba una gran lazada de los colores de la enseña valenciana, en 
prueba de gratitud vela Agrupació Valencianista de la Dreta.

La próxima conferencia tendrá lugar el viernes día 12 en la que di-
sertará sobre el tema «Espirit llevantí: Belles-Arts i llenguaje» nuestra 
ilustre colaboradora doña Josefina Piera de Navarro.26

Després d’observar l’exposició de les idees de Matalí, no ens hau-
ria d’estranyar que, just un any abans, publicara l’obra de teatre El pe-
cat: comedia dramática en vers y prosa, en un acte (1929), la qual es va 
estrenar el Teatre Talia de Barcelona. Es tracta d’una obra clarament 
moralitzant en forma de sainet, amb una trama principal, dramàtica 
i protagonitzada per personatges adinerats, i una altra de secundària, 
còmica i amb final feliç, protagonitzada pels criats. Així doncs, fa servir 
un gènere enormement popular per a exposar al gran públic les greus 
conseqüències que poden tindre els pecats de la vanitat i la cobdícia. 

L’obra se situa en un poble valencià i tracta d’una jove parella de 
classe acomodada, Visantet i Doloretes, que després de sis anys de fes-
teig, està a punt de casar-se. Els pares dels promesos són bons amics i 
tothom aprova la unió, fins que un mes abans de la cerimònia, Toneta, 
la mare de Doloretes, s’hi oposa. La raó d’aquest canvi sobtat és la des-
coberta que Visantet també és el seu fill, al qual va donar en adopció 
quan era jove i estava a punt de casar-se amb Batiste, un home ric del 
poble. De fet, Toneta, descrita com una dona de «40 añs, garbosa y 
postinera», s’havia quedat embarassada per voler salvar la seua família, 
i a ella mateixa, de la ruïna. 

26 Las Provincias, 6 de desembre de 1930.
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Portada d’El pecat, de Vicenta Matatí, publicada  
en Teatro Valencià, el 4 de gener de 1929.

El seu pare, comerciant exitós, ho havia perdut tot jugant, i un antic 
amic li havia deixat molts diners sense saber-ho, però en assabentar-se 
de la situació real, li havia exigit que li’ls tornara sota l’amenaça d’em-
bargar-li els seus béns, casa i terres. Toneta, desesperada en veure tron-
tollar el seu estil de vida, se’n va a València a pregar-li a l’amic que els 
perdonara el deute, i l’home accepta a canvi de mantindre una relació 
sexual amb ella, la qual quedaria en secret perquè ell se n’anava a viure 
molt lluny. Toneta accedeix per tal de mantindre la seua posició social 
i no posar en perill el seu futur matrimoni, amb la vida regalada que li 
prometia. En nàixer el xiquet, d’amagat, el dona en adopció. Molts anys 
després, precisament el dia que torna a València per a comprar el vestit 
de casament a Doloretes, pregunta a l’orfenat què va ser del seu fill i, 
allà, descobreix la veritat: el xiquet és el promés de la seua filla.

El sainet acaba amb fragments en vers, amb el drama dels enamo-



66

rats, que en realitat són germans, i amb acusacions a Toneta. Visantet 
li diu «desgrasiá/ que per l’ambisió del lujo/ als seus ulls terra tirá» i li 
demana a Roseta, sa mare adoptiva, que la perdone, però aquesta la fa 
fora de casa: «Vesten d’así, mala mare, que no et mereixes que et miren 
les persones de bé». Només Doloretes defensa la seua mare, justificant 
que va cometre aquell pecat, també, perquè estimava el seu promés: 
«De lluir no fon tot set,/ tingué la culpa el amor./ No li guardes cap 
rencor/ vull-la com yo, Visantet!». 

El colofó arriba amb les darreres paraules de Quico, el criat de Vi-
santet, que denuncia les greus conseqüències: «Que el pecat dels pa-
res siga/ y hachen de pagarlo els fills!». Per la seua banda, Quico i Pe-
peta, una «chove de clase humil», es declaren el seu amor i troben la 
felicitat. Per descomptat, no hi ha cap crítica a l’abusador amic del pare 
i Matalí aprofita l’ocasió per a deixar caure alguns detalls que denoten 
la seua ideologia política, crítica amb les esquerres; per exemple, en el 
primer diàleg entre Doloretes i Pepeta en què comenten el sobtat canvi 
de parer de Tona que ara s’oposa al casament, podem llegir:

Doloretes. Pues filla, yo no m’explique què pasa. No comprenc 
en el caràcter de ma mare un canvi tan radical.

Pep. Radical o socialiste, pero eixa es la veritat. 

Aquesta serà l’única obra de teatre d’autoria femenina que apareix 
en la col·lecció «Teatro Valensià», i és dedicada per l’autora «A l’inte-
lichent i distingit D. Ricardo Sanmartín en proba d’admirasió y grati-
tud». El mes de març de 1931, Matalí publica la novel·la breu en la re-
vista Nostra Novel·la, editada setmanalment en el Cercle de Belles Arts 
de València. Es tractava d’una iniciativa hereva de la tradició de pu-
blicacions de literatura popular, però que ara presentava una vocació 
obertament valencianista juntament amb una ortografia més acurada 
i pròxima a la normativa que s’estava gestant i que es publicaria un any 
després amb les conegudes Normes de Castelló, la primera proposta 
unitària i coordinada pel gruix dels valencianistes de l’època i assumida 
per la gran majoria dels escriptors i escriptores, la premsa, etc. 

No debades en maig d’aquell any es va organitzar un sopar al restau-
rant La Pepica de la platja de València per a celebrar el primer any de 
Nostra Novel·la. Com afirma una crònica del moment, es van reunir els 
col·laboradors de la revista (escriptors i il·lustradors), l’equip directiu, 
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empresaris que hi anunciaven els seus productes i diversos simpatit-
zants; a més, s’explica que: 

La revista, en los cincuenta y tres números publicados, ha llegado 
a ser un exponente de la literatura valenciana actual y, en cierto modo, 
también una antología artística, en virtud de las ilustraciones que la 
avaloran. [Francesc Almela i Vives, director de Nostra Novel·la] Tam-
bién mostró su satisfacción porque, gracias a la revista, se habían dado 
a conocer algunos cultivadores completamente inéditos de la Lengua 
Valenciana. Señaló asimismo la importancia de la revista como órgano 
de difusión del habla vernácula, tanto más de señalar cuánto se ha-
bía hecho mejorando progresivamente la ortografía, ya normal desde 
hace muchos números.27 

Portada de ¡Tot per l’art!, novel·la curta de Vicenta Matalí (1931).

27 La correspondencia de Valencia, 18 de maig de 1931, p. 5. Per a més informació sobre 
l’origen i l’evolució d’aquesta col·lecció, vegeu l’estudi introductori a l’antologia que va 
elaborar Francesc Pérez i Moragon l’any 1985.
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Durant les postres d’aquell «verdadero acto de confraternidad lite-
raria y artística», es van llegir alguns versos «escritos expresamente de 
para el acto que se celebrava por Doña Vicenta Matalí de Almenar», 
la qual és considerada una «distinguida colaboradora» de Nostra No-
vel·la.28 La seua aportació a la col·lecció es titula ¡Tot per l’art!, una obra 
que gira al voltant d’una família d’artistes fallers, en la qual el pare arri-
ba a matar un veí que destrossa la falla a punt de ser plantada perquè no 
vol veure’s assenyalat, com a ninot, per ser l’amant d’una veïna. 

El fill de l’artista hereta el talent del seu pare, però es promet fer les 
falles d’una altra manera. Així, amb aquesta narració, Vicenta Matalí li-
teraturitza l’evolució del contingut dels monuments fallers, que havien 
passat de ser burles públiques sobre persones molt concretes de cada 
barri a esdevenir l’expressió de la sàtira i la crítica generalitzada sobre 
diferents col·lectius (polítics, clergues, etc.). No és l’únic text de temà-
tica fallera de l’autora, ja que el 7 de desembre de 1935 trobem el seu 
poema «Història d’un ninot» en el número 80 del setmanari Acció.

L’any 1931, Matalí publica l’article «Camins de valenciania» en 
la revista El Poble Valencià, un text d’especial rellevància si tenim en 
compte que apareix tot just una setmana després de la columna «El 
valencià a l’escola» d’Elisa Garcia i Villalba, en la qual, com veurem en 
el capítol dedicat a aquesta valencianista, defensava la necessitat de la 
introducció de l’ensenyament de la llengua de manera reglada i critica-
va els mestres que castigaven les criatures quan parlaven valencià a les 
aules. A més, Garcia i Villalba apuntava que molts xiquets pensaven en 
la seua llengua materna, el valencià, abans de respondre en castellà a 
les preguntes que els feien els mestres. Vicenta Matalí, però, en el seu 
article, qüestiona profundament la proposta d’Elisa Garcia Villalba i 
obri un debat respecte a l’obligatorietat de l’ensenyament de la llengua 
a l’escola. Des del seu posicionament, aspira a prestigiar la llengua per 
a arribar a seduir —sense obligar— infants i adults. 

La seua estratègia es basa en dos aspectes: d’una banda, superar el 
caos lingüístic —ortogràfic, gramatical, etc.—, encara molt present 
aleshores, i normativitzar la llengua. Per a aconseguir-ho, apunta que 
cal crear una Acadèmia que es dedique en exclusiva a aquesta tasca. 
D’altra banda, proposa, d’alguna manera, «professionalitzar» l’escrip-

28 Las Provincias, 19 de maig de 1931, p. 7.
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tura literària. Matalí critica durament tant aquells lletraferits puntuals 
que pensen que escrivint quatre versos ja són bons valencianistes, com 
aquells que escriuen reiteradament a partir de tòpics humorístics i bar-
roers, tan freqüents en les publicacions de caràcter popular. La solució, 
segons Matalí, és fer de la llengua un element bell i interessant per ell 
mateix, i no per oposició al castellà:

Després de tot, ningú neix ensenyat. Sabis i mitjans, tots necessi-
tem estudi, disposició i o voluntat.

Una idea treta per la suggerencia de una observació te casi sempre 
un valor inapreciable, i d’ella es pot traure partit segur i eficaç. 

Açò és lo que m’ha ocurrit a mí en un llaps de temps en que, admi-
rant la reacció valencianista que’n nostra volguda terra ha despertat, 
vinc portant una observança fugida de tota en encegació que oscurint 
l’enteniment embota els sentiments i tronja29 la voluntat. I ho he lo-
grat, en bona hora, perquè este estudi psíquic m’ha ensenyat coses que 
ignorava, descobrint-me camins a seguir. 

No és, no, més bon valencià el que s’empenya en parlar i en què’s 
parle la nostra llengua, sols per ser nostra.

No és, no, més bon valencià el que escriu quatre coses en les veus 
harmonioses que’ns legà el gran Jaume I. No és més bon valencià el 
que burlar o vilipendia altres llengües per ensalçar més la nostra terra, 
tota llum i cadència.

No, llegidors, no. El bon valencià deu portar en la sang nobleça, 
i per a el voler, l’ardenta passió que portaven infiltrada en lo seu sér 
nostres avantpassats. Deu saber respetar lo estrany si vól que lo d’ell 
respetat siga, però sense manca de tesó en la defensa pròpia.

Quimera loca seria voler imposar el ús de nostra parla sols per ser 
nostra, ja que tots els valencians tenim part en tant hermosa herència. 
El camí a seguir és el de la demostració de son valor ètic i sintètic, per 
a que coneguent sa belleça, vaja entrant en el sagrari august dels grans 
volers.

Alguna vegada he oït dir que en molts pobles valencians, els nens, 
abans de contestar a una pregunta feta en castellà, han dit la resposta 
per lo baix en la nostra llengua, i alçant la veu han respost en la llengua 
oficial d’Espanya, cosa que prenen molts en compte com gran detall, 
com demostració de la valenciania de nostra infantesa.

29 Del castellà, tronchar.



70

El meu criteri és ven distint a la major part dels valencianistes (tal 
volta estiga equivocada), però per què no tinc que donar la meva opi-
nió? De la lluita de les idees neix la veritat o la que mijor rango té per 
a passar com a tal.

Nosatros, ans que res, deben purificar les veus de nostre llenguat-
ge. Fundant una Acadèmia de homens valencians doctes, que siga la 
seua vàlua l’admissió en la dita Acadèmia i discutir en ella el diccionari 
castellà-valencià. No perquè hi hagen paraules enrevesades en l’actu-
alitat no es poden modernisar sense pedre són valor. Hi ha que buscar 
per tot arreu l’anhelat Progrés, i este no pot esistir sinó se procura ar-
rancar la corfa de les còses per a demostrar que en la mateixa corfa hi 
ha algo més de mèrit i bellesa que no coneixíem. Entra dolçament en 
el cor dels pobles que apenes ens coneixen, com entra en moltes cases 
un idioma estranger primer per luxe, endesprés per gust, acabant per 
no poder seguir una conversa sense que ixca a relluir el domini de la 
llengua depresa, aplega a voler-la i admirarla.

Quants agradant los el valencià, el olviden perquè sols el llegir-lo 
els fastidia! És tan enrevessat…! diuen molt serios. Se equivoquen.

Hi ha, puix, que procurar per a que esta enravesamenta es perga i 
es simplifique. Que desaparega d’una l’escritura xavacana i el no saber 
escriure sense nomenar a Tono, Quico i Pep, quan tan bonic resulta i 
tan fi, el nom de Joan, Francesc i Josep. Busquem purificar l’esperit de 
nostra Valenciania, donant-li més relleu, per a que en la dolçor de les 
seues vibracions vaja fundit el fòc de grans i xiquets.30 

Malauradament, aquest debat públic que es prometia ben interes-
sant no va tindre continuïtat, ja que El Poble Valencià només va publi-
car un número més, el 7 de novembre de 1931, per a desaparéixer poste-
riorment de manera definitiva. 

Matalí, igual que Josefina Piera, està vinculada al valencianisme del 
partit conservador i catòlic Dreta Regional Valenciana, el qual va ser 
capaç de mobilitzar el col·lectiu femení i de vertebrar-lo per al seu pro-
pi benefici a partir de la creació de l’Acció Cívica de la Dona. Cal tindre 
en compte que, durant els anys vint i trenta del segle xx, la connexió de 
les dames catòliques amb les dretes regionalistes i nacionalistes, tant 
perifèriques com espanyolistes, són constants i profundes. Un dels ar-
guments d’aquestes dones per a justificar el seu desig de recuperació de 

30 El Poble Valencià, 31 d’octubre de 1931, p. 3.
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les tradicions pròpies era, precisament, que s’adeien més amb la mora-
litat que propugnava l’Església, contràriament a les invencions d’origen 
estranger, portadores de socialisme, ateisme o feminisme laic. 

Per aquest motiu, s’assumia que la tasca d’aquestes dones no era 
política, sinó patriòtica, perquè el patriotisme feia referència als sen-
timents, els quals eren considerats eminentment femenins. Per això, 
elles, en tant que mares i educadores, eren les principals encarregades 
de recuperar la llengua vernacla i les tradicions que estaven en perill 
de desaparició a través de l’ensenyament a les altres dones i als seus 
propis fills.

Més enllà de les seues incursions en el valencianisme de dretes, Vi-
centa Matalí està estretament lligada el moviment de «Las margari-
tas», una associació de dones carlistes, és a dir catòliques i monàrqui-
ques, molt activa durant els primers anys trenta per tot arreu de l’estat. 
La de València era presidida, per exemple, per Maria Miquel, viuda 
de Baldoví, i la de Sueca per Asunción Vendrell. Matalí va intervenir 
en nombroses conferències i mítings arreu del País Valencià (Borri-
ana, Manises, Castelló, Alcoi, Alzira, Vila-real, Vinalesa o València) i 
la premsa carlista la presentava com «la distinguida dama legitimista 
doña Vicenta Matalí [...] elocuente conferenciante».31 

De fet, en proclamar-se la Segona República Espanyola, el 14 d’abril 
de 1931, Vicenta Matalí entra en una excedència de més d’un any, que 
dedica, en bona part, a fer propaganda política en favor del Partit Tra-
dicionalista. Així, la trobem en el Círculo Tradicionalista de València, 
on «doña Vicenta Matalí de Almenar, en sustitución del R.P. Pantoja, 
disertó acerca del concepto de Patria, de Justicia y de Cultura».32 El 
mes d’abril, Matalí és una de les oradores de dos «Actos de propagan-
da femenino-tradicionalista en Villarreal y Castellón de la Plana»:

Prosiguiendo su admirable y fecunda labor de proselitismo, Las 
Margaritas de Castellón de la Plana han organizado para el próximo 
domingo día 6 de los corrientes, sendos mítines de propaganda feme-
nina tradicionalista en las ciudades de Villarreal y Castellón, en los que 
harán uso de la palabra: señorita Carmen Suria, culta Margarita de 
Manises. Doña Vicenta Matalí de Almenar, distinguida dama valen-

31 El cruzado Español, 25.12.1931
32 El cruzado Español, 5 de gener de 1932, p. 2.
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ciana y elocuente oradora. Don Juan Colomina Barberá, brillantisimo 
propagandista, perteneciente a la agrupación escolar tradicionalista de 
la Universidad Valentina. El acto de Villarreal tendrá lugar en el Salón 
Tárrega, a las 11 de la mañana, y el de Castellón, en el salón de actos del 
sindicato agrícola obrero de San Isidro a las 6 de la tarde.33

Posteriorment, la premsa se’n fa ressò: 

Grandioso fue el acto de propaganda femenina tradicionalista ce-
lebrado en el teatro de los sindicatos de San Isidro de Castellón de 
la Plana, bajo la presidencia de la señorita Carmen de Ulldemolina, 
el nombre de las animosas margaritas de la población [...] Todos 
los oradores, que estuvieron muy elocuentes, cosecharon grandes 
aplausos».34 

Sembla que Vicenta Matalí tenia, realment, el do de la paraula, com 
s’indica en la crònica d’un acte propagandista celebrat a Alcoi durant 
la primavera del 1932: 

Al levantarse hablar la señora doña Vicenta Matalí, es acogida con 
vivas y aplausos calurosos. La señora Matalí, culta maestra nacional, 
pronuncio un discurso hermosísimo que cautivo al público por la elo-
cuencia y el sentimiento que vibraban en sus párrafos, algunos de los 
cuales hicieron saltar las lágrimas a muchos, llegando a las fibras más 
delicadas del corazón. Exhortó a la mujer a laborar en la política den-
tro del tradicionalismo, donde anidan los más nobles y restauradores 
ideales y el más puro catolicismo.35 

En el mateix diari es publica que, per aquells dies, a Borriana, Ma-
talí participa en una conferència en què «expuso la obligación que la 
mujer tiene frente a la actualidad política», i a Alzira parla en un míting 
davant de més de dues mil persones.36 La trobem també en el Círculo 
Tradicionalista de Vinalesa, amb «la señorita Belda, el señor Colomi-
na, doña Vicenta Matali y el Jefe Provincial de Valencia, don Francis-
co de P. Montblanc. [...] los oradores fueron entusiastamente aplaudi-

33 El siglo futuro, 4 de març de 1932, p. 2.
34 «La mujer carlista», El cruzado Español 18 de març de 1932, p. 2.
35 «Grandioso mítin en Alcoy», El siglo futuro, 26 de març de 1932, p. 1.
36 «En la región valenciana», El siglo futuro, 26 de març de 1932, p. 2.
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dos y espléndidamente obsequiados con un banquete en el palacio del 
señor Marqués de Villores».37 A més, intervé durant un acte polític 
celebrat a Sueca l’estiu de 1932:

Ocupó luego la tribuna la distinguida propagandista ilustrada 
maestro nacional doña Vicenta Matalí y de Almenar. Con gran mo-
destia y muy elocuentemente, dijo que se sentía obligada a poner al 
servicio de la causa sus energías y facultades, ya que las necesidades 
de la religión y de la patria así lo reclaman, y después de pintar la difí-
cil situación de España y de explicar lo que era tradición para los que 
militan bajo la gloriosa bandera del triple lema, terminó exaltando 
a los oyentes para la defensa de los ideales que cobija la bandera del 
tradicionalismo.38 

Anunci de l’escola privada Cisneros, dirigida per Vicenta 
Matalí i el seu home (Las Provincias, 1932).

37 «Reflejos de la acción tradicionalista. Acto importante», El Cruzado Español, 19 
d’abril de 1934, p. 4.
38 «Acto de afirmación tradicionalista en Sueca», Las Provincias, 24 de juny de 1932, 
p. 5.
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A partir del mes d’agost de 1932, trobem publicitada en nombroses 
ocasions (si més no fins a 1934), i sobretot en el diari Las Provincias, 
l’escola privada Cisneros, molt ben situada a la plaça de Lluís Vives de 
València, i dirigida, precisament, per Vicenta Matalí i el seu home, José 
Almenar Simón. Es tractava d’un centre que oferia, durant el dia, ense-
nyament primari i parvulari, mentre que en classes nocturnes, prepara-
ven per a ingressar en Magisteri, Comerç, Batxillerat, etc. 

Aquesta activitat professional posa en evidència una de les contra-
diccions freqüents aleshores, ja que, mentre Matalí reivindicava el pa-
per tradicional de la dona com a àngel de la llar i defensava la dedicació 
en exclusiva a la seua família, en la pràctica, tenia una vida pública molt 
activa com a oradora política i, alhora, uns estudis i una carrera profes-
sional que li permetien treballar tant per al sistema escolar públic com 
de directora de la seua pròpia escola. Tot plegat, doncs, l’allunyava no-
tablement de l’ideal femení que propugnaven les tradicionalistes; per 
contra, la seua praxi l’acostava a altres dones del seu temps que aprofi-
taven les oportunitats legals i les dinàmiques socials que s’estaven con-
solidant gràcies, en bona part, a l’impuls de les dones republicanes i 
d’esquerres.

Segons apunta Pere Gantes Garcia (2019), el 3 de novembre de 1936 
van assassinar a València el seu home, José Almenar Simón, un desta-
cat carlí de la ciutat. Aquest fet, juntament amb la situació bèl·lica, la 
van apartar de la primera línia de les tribunes públiques. Després de la 
guerra, però, es publica una nova obra seua, la qual ja no presenta cap 
rastre de reivindicació valencianista. Es tracta de l’assaig de caràcter 
conservador i adreçat a les dones Para tí, mujer: reflexiones acerca del 
feminismo (1944). No s’ha pogut esbrinar encara la data i el lloc de de-
funció de Vicenta Matalí Bayona.
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Milagros Espí Soler (Agullent, 18 d’abril de 1906 - 
València, 1999) 

Milagros Espí Soler va nàixer a Agullent el 18 d’abril de 1906. Filla 
d’un restaurador i daurador d’imatges religioses, va viure en diferents 
localitats valencianes, i entre els quatre i els sis anys va residir a l’Argen-
tina. En tornar, la família es va instal·lar definitivament a València. Va 
anar a l’escola fins als catorze anys i en aquells temps ja va mostrar una 
gran voluntat d’escriure, cosa que provocava problemes amb els pares 
i les mestres perquè era una «cosa lletja i indecent pròpia de les dones 
de mala vida com la Pardo Bazán, Concepción Arenal...». Tot i això, 
ella escrivia d’amagat i fins i tot va guanyar premis, els quals no van 
alegrar mai els seus progenitors. Llegia teatre en català, escriptors va-
lencians de l’època, especialment Blasco Ibáñez, Gabriel Miró i Jacint 
Verdaguer.39

Se li va impedir estudiar magisteri, com desitjava. En canvi, va cur-
sar solfeig i piano a la Societat Coral El Micalet i al Conservatori de 
València, on va coincidir amb qui seria el seu futur espòs, el periodista 
i escriptor Jesús Morante Borràs, amb qui es va casar l’any 1927. Tot i 
que, segons afirmava ella mateixa, no es va plantejar mai la professio-
nalització com a escriptora, va continuar conreant diversos gèneres de 
manera constant, i ho va fer tant en valencià com en castellà. A més, 
dedicava un gran esforç a perfeccionar les obres del seu home. De fet, 
quan ja era vídua, va confessar que «el meu marit no publicava res sen-
se demanar-me abans la meua opinió» (Casanova, 1992: 3).

Tot i això, el catedràtic Emili Casanova, l’únic que s’ha dedicat a 
investigar l’obra de Milagros Espí, es va plantejar la possibilitat que la 

39 Aquest testimoni de la mateixa Milagros Espí és recollit en l’estudi sobre la seua 
obra que va publicar Emili Casanova el 1992.
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contribució d’Espí a l’obra del seu home no es limitara a donar-li la 
seua l’opinió. Es tracta d’una sospita fundada, ja que en una entrevista 
que Rafael Brines va fer a l’autora l’any 1979, arran de l’estrena d’una 
obra pòstuma de Morante Borràs, ella reconeix que «la he cortado un 
poco, porque resultaba muy larga; y le he quitado algo de lo cómico 
para darle fuerza dramática; el final está todo cambiado, porque para 
mi gusto, acababa un poco blanda; necesitaba mayor dramatismo».40

Casanova va fer un estudi lingüístic de l’obra de Morante Borràs 
per a buscar rastres de la intervenció d’Espí, però tot i no trobar indicis 
ferms que la demostren, arriba a unes conclusions del tot plausibles:

de manera ferma i segura no tenim indicis lingüístics per a donar 
el títol de coautora de les obres de Morante a Milagros Espí. Però en 
tot cas, podem afirmar, basant-nos en les paraules de la nostra paisana, 
que ella va ajudar tot el que va poder i més el seu marit, segurament 
més que com una simple secretària: com a correctora, com a arregla-
dora dels arguments i obres, com a traductora i com a font de contrast 
de les idees i de la seua expressió. Esta faena i la seua pròpia creació de 
novel·les llargues en castellà li degué costar moltes hores davant de la 
màquina d’escriure, fet que explica la sensació dels veïns d’Agullent de 
veure una Milagritos sempre treballant davant d’una màquina, escri-
vint les obres al seu marit. I això és prou per a nosaltres per a acceptar 
el gran paper de l’agullentina en l’èxit teatral —i pot ser poètic— del 
seu home. (Casanova, 2006: 90)

Ens trobem, doncs, amb una escriptora que va carregar amb una 
feina ingent per a ajudar el seu home, cosa que, ben segur, li llevaria 
molt de temps per a la producció pròpia. Tot i això, la seua producció 
manté una certa continuïtat i, ja des de molt jove, la trobem publicant 
en valencià, com per exemple l’any 1923, quan es va celebrar la festa de 
la Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, un privilegi con-
cedit pel papa Benet XV l’any 1921 a instàncies del prelat de la diòcesi, 
Enric Reig Casanova. Entre els diferents actes que es van dur a terme 
durant aquell mes de maig, Lo Rat Penat va publicar una Corona, és a 
dir, un llibre de poemes dedicats a la patrona de la ciutat de València. 
L’entitat va aconseguir reunir cent dos poetes de tot el País Valencià al 

40 La hoja del lunes, 5 de novembre de 1979; la cita Casanova (2006: 88).
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voltant d’aquest projecte, entre els quals es troba Milagros Espí, que 
només tenia disset anys. 

Tot i la seua joventut, les notícies del moment asseguren que, en 
aquest llibre, «colaboran las firmes més prestigioses y sobresalientes 
del lirismo valenciano [...] empleando todos el idioma valenciano».41 
La seua composició és molt de gust de l’època i està perfectament 
adaptada a la circumstància per a la qual va ser escrita. Tot això no li 
impedeix, però, explicitar un jo poètic femení des del títol mateix: 

UNA VALENCIANA A SA PATRONA 
 
Ta gran bondat infinita  
se reflexa en tos ulls grans;  
somiant en ells, dolça mare!  
estem sempre els valencians.  
Es ta mira tan bonica,  
tan dolça i halagadora,  
que no hi haurá un valenciá  
que no jure que l’adora.  
Al sentirnos infeliços,  
i en mig de tot desgraciats,  
en tos ulls fixem els nostres  
Mare dels Desamparats!  
Eres el sol més espléndit  
que il·lumina el mon sencer  
i nos donares ditja  
de fills amorosos ser.  
Som per a Tú els predilectes;  
som els que més te volem,  
i per demostrarteu, Mare!  
plens de goig te coronem.

El 6 de gener de 1924 publica en Las Provincias el conte «Los Reyes 
pasan», de temàtica nadalenca però des d’un punt de vista dramàtic, 
ja que parla de les penúries d’una dona que s’ha quedat vídua i empo-

41 La correspondencia de Valencia, 26 de setembre de 1923, p. 4. En aquesta corona 
també va participar Empar Navarro.
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brida amb una filla menuda. En aquest cas, la narració és íntegrament 
en castellà, imitant el llenguatge infantil. El 9 d’abril de 1924 publica, 
també en Las Provincias el conte «Corazón». Seguint l’estil de Blasco 
Ibáñez, que tant d’èxit tenia aleshores amb les seues novel·les, basteix 
una narració en castellà en què alguns dels personatges parlen valencià. 
Aquell any, però, sembla que va fer el pas cap a la narrativa en valencià 
i va guanyar l’accèssit al millor aplec de rondalles dels Jocs Florals de 
València amb el lema Per terres secanes. 

El 1925 es publica, en el número 8 de Germanía. Revista lliteraria i ci-
entífica, una de les narracions que integren el recull guardonat. Es trac-
ta de «Com deu mana que siga el voler», i està basada en un triangle 
amorós protagonitzat per Consuelet, una jove llauradora, el seu xicon, 
Gori, i Tonico, un llaurador que estima Consuelet en secret. Tot i que 
en un primer moment Consuelet està molt enamorada, arriba un punt 
en què els xantatges i els menyspreus d’ell la cansen i pren la decisió de 
trencar la relació:

Consuelet no era felis. Gori, son novio, no era com ella somnia-
va que devien ser els novios. Aquell gic era materialiste, se burlava de 
les seues romàntiques il·lusions, li demanava favors en sacrifici de la 
honestitat, i poc a pos apagà la xicoteta flama d’amor qu’en el cor de 
la valencianeta ensenguera. Ella no podia voler sense il·lusió. Aquell 
homes, tan sumament prosaic, li repugnava. La vida aixina no podria 
resistirla, i una nit li digué que ya no’l volia.

De modo que ya hem acabat? —preguntà ell riçats sons llavis per 
burlona sonrisa.

Sí, per a sempre! —i la veueta dolça resoná brava en el silenci de 
la nit.— Me inspires... asco! —i entrà Consuelo en la barraca tancant 
en forsa la porta.

Gori, rabiós i agressiu, se sent burlat per una dona i atacat al centre 
del seu ego: «I que un monyicot m’haja dit això a la cara! —murmurà 
entre dents.— Jo m’he de vengar, sí!». La nit de maig que se celebrava 
la tradicional «enramà» en què els enamorats porten flors a les esti-
mades, Gori aboca un sac ple de pedres a la porta de Consuelet. Just en 
aquell moment apareix Tonico, s’enfronta a ell i l’obliga a cantar:
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El que ofença a una dona,  
ni té educació ni és home,  
i la dona que has ofés  
mereix enramà de roses

Com és típic d’aquesta literatura, el final és moralitzant, el bé gua-
nya el mal: «I Consuelet i Tonico foren eternament feliços». Pocs me-
sos després, en el número 14 de la revista Germanía, es publica una altra 
de les rondalles guardonades, «Cart de l’horta», amb una estructura 
semblant a l’anterior. En aquest cas, però, l’enfrontament entre els dos 
homes és causat per la jove, que flirteja amb un tot i festejar amb l’altre. 
Finalment, ells dos esdevenen amics mentre que ella fou «mala i rodà 
per la vida com una desgraciá, en la faç del pecat, en lo cor la deses-
peració». Val a dir que Espí és una de les poques dones col·laborado-
res amb la revista Germanía, on trobem també aportacions de Josefina 
Cantó, Ángeles Soler Soler, Teresa Serrano Martí i Empar Navarro.

L’any 1926, amb només vint anys, Espí torna a presentar un recull de 
narracions als Jocs Florals sota el lema Contaralles i, en aquesta ocasió, 
sí que resulta guanyadora del primer premi. Hi incloïa les narracions 
«El foraster», «La cencerrà» i «La burla», però malgrat el guardó, 
aquests contes també van restar inèdits. No és fins al 2006 que Emili 
Casanova els recupera i els publica en el llibre de festes d’Agullent:

Hui estes obres mantenen un valor literari escàs però sí que tenen 
un valor històric i etnogràfic per a nosaltres, ja que, com sempre, l’au-
tora emmarca els seus arguments en les festes populars i els paisatges 
d’Agullent: Danses, Fogueretes, ermita, festes de Moros i Cristians, la 
Mahoma… El tema sempre és l’amor honrat i desinteressat d’una pa-
rella i l’estima del poble o d’un grup d’amics a eixe amor honrat per 
damunt de les situacions personals.

A més d’aquestes contalles breus, Milagros Espí també publica, du-
rant la dècada dels vint, tres col·laboracions en la revista de temàtica fa-
llera Pensat i Fet. En la primera, «Purnes de falla» (1926: 14), ironitza, 
amb el to burlesc propi de les falles, sobre algunes de les noves modes 
estètiques: 
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CUHETÀ...  
 
En les selles depilaes  
i en lo monyo a la romana  
algunes dones pareixen  
ninots propis d’una falla

Per la seua banda, «Visions de falla» (1927: 22) i «En la nit de les 
falles» (1928: 29) són relats curts de temàtica amorosa i de desamor 
respectivament, tots dos d’ambient faller. No és l’únic espai dedicat a la 
literatura festera en què publica Milagros Espí, ja que també col·labora 
en diversos llibrets de falla, cosa habitual entre els lletraferits aleshores.

Aquell mateix any, Espí torna a guanyar el primer premi dels Jocs 
Florals de Lo Rat Penat a la millor obra narrativa «en forma de llegen-
da, novel·la valenciana, recull de contes o aplec de rondalles», segons 
les modalitats que s’indicaven en la convocatòria. Aquest guardó im-
pulsa que la seua novel·la curta, Esclat de roses fines, es publique en la 
revista Nostra Novel·la, dirigida per Frances Almela i Vives, cosa que 
va generar un cert impacte com demostra que tres diaris valencians 
de diferents ideologies se’n feren ressò. Li dediquen crítiques breus, 
elogioses i sobretot, farcides de tòpics sobre la «feminitat». Així, en El 
Pueblo podem llegir: 

Uno de los más interesantes propósitos de Nostra Novela era dar 
a conocer los autores nuevos. Los Juegos Florales han premiado una 
novela de Milagros Espí. Ya la tenemos publicada. Y nos place, por-
que Esclat de roses fines es una narración primorosa que tiene por tema 
el amor y que lo desenvuelve con toda la emoción que puede sentir 
una mujer. Novela muy popular ha de llegar mucho al lector, ha de 
cautivarle y abstraerlo. Tenemos la seguridad de que ha de conseguir-
lo. Milagros Espí es un valor positivo en la novelística valenciana. Las 
ilustraciones de Vidal Corella realmente admirables.42

Per la seua banda, en La correspondencia de Valencia s’afirma:

Esclat de roses fines es el título de la interesante novela con que se 
presentó al público una escritora: Milagros Espí de Morante. Nueva, 

42 El Pueblo 14 de juny de 1930, p. 4.
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en razón a no editada; madura, por la maestría con qué trata el asunto, 
con que lo desenvuelve y finaliza, con un verdadero dominio del arte 
de novelar; toda feminidad está concentrada en sus páginas. Por ello 
ha de ser doblemente simpática a los lectores, a quienes sabrá a muy 
exquisito este Esclat de roses fines de tan alquilatarado aroma.43

Per acabar, Las Provincias apuntava:

Ha aparecido un nuevo número de Nostra Novela que inserta un 
interesante original premiado en los Juegos Florales de Lo Rat Penat. 
Lo firma una joven escritora valenciana que se ha revelado como ex-
celente novelista, que sabe componer escenas de emoción y sabe inte-
resar extraordinariamente a los lectores. Milagro Espí de Morante ha 
escrito una preciosa novela, que a los lauros oficiales logrados, añadirá 
los que sin duda le concederá el gran público. El ejemplar va ilustrado 
por el excelente pintor Vidal Corella. No dudamos que Esclat de Roses 
fines causará muy buena impresión.44

Milagro Espí va dedicar aquesta obra «al Rd. Pare Lluís Fullana, 
que tant sap de costums i folklore del Reine de Valencia». És sorpre-
nent que Espí destaque el vessant com a historiador del franciscà i gra-
màtic Fullana i no la influència lingüística que tenia en el moviment 
valencianista d’aquells anys, sobretot si tenim en compte que el debat 
al voltant de la normativa ortogràfica ja estava obert, tot i que no es 
resoldria fins al 1932, amb les famoses Normes de Castelló. La trama 
d’Esclat de roses fines es basa en un amor ferm però complicat que no-
més triomfa després de véncer l’oposició de terceres persones. Els pro-
tagonistes són Adelita i Gasparet el Curro, dos enamorats provinents 
de classes socials molt allunyades.

Ella és pobra, òrfena i neta del mestre jubilat don Rafael, mentre 
que ell és el ric hereu de Gaspar el Curro, que s’oposa al matrimoni 
perquè vol casar el fill amb l’hereva més rica de la Vall d’Albaida. Don 
Rafael, per la seua banda, no accepta tampoc la unió si no hi ha una 
demanda formal per part dels Curro, cosa impossible si Gasparet no 
renuncia a les terres del seu pare. Els joves, farts de tantes limitacions, 
decideixen fugir, però Adeleta té remordiments pel seu iaio i es fa en-

43 La correspondencia de Valencia, 14 de juny de 1930, p. 5.
44 Las Provincias, 15 de juny de 1930, p. 2.
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rere. Gasparet, però, abandona la casa pairal i es fa jornaler per a tindre 
la llibertat de casar-se amb la seua estimada. Finalment, la intervenció 
de la tia Malena, serventa de Gaspar, fa que aquest canvie de parer i de-
mane perdó al fill i a la nora. Val a dir que alguns dels elements més in-
teressants del relat estan lligats a la cultura popular. D’una banda, Espí 
hi atorga una certa importància al joc de pilota: Gasparet és pilotari i 
això li serveix per a introduir lèxic i imatges pròpies d’aquest esport. 
De l’altra, recrea l’ambient del poble amb jocs i cançons tradicionals.

També el 1930 se li va atorgar el premi a la millor monografia histò-
rica de Paterna en els Jocs Florals celebrats en aquesta localitat, junta-
ment amb un accèssit al millor conte,45 i el 1931 guanya un altre premi 
en els Jocs Florals organitzats per l’associació de Sant Vicent de l’Altar 
del Mercat de València que no hem pogut localitzar. 

Però el fet que marcarà la diferència en la seua trajectòria s’esdevé 
l’any 1932, en tornar a guanyar el premi dels Jocs Florals al millor recull 
de contes, ara per l’obra Branca florida. Això va implicar la seua procla-
mació com a Honorable Escriptora de Lo Rat Penat, un títol que s’a-
torga només a aquelles persones que han estat triplement guardonades 
en aquest certamen per obres en prosa. Milagros Espí va ser, doncs, la 
primera dona a veure premiades tres de les seues obres narratives —
recordem-les: Contaralles (1926), Esclat de roses fines (1930) i Branca 
Florida (1932)— i, per tant, també la primera a rebre aquest reconeixe-
ment per part de l’entitat valencianista.

Segurament aquesta «excepcionalitat» va contribuir a la publica-
ció de Branca Florida el 1933. Apareix en el segon número de Lletres 
Valencianes, una «Revista de literatura popular» com consta en el sub-
títol, dirigida, precisament, per l’home d’Espí, Jesús Morante Borràs. 
En aquest cas, apareix amb una dedicatòria de l’autora «A l’excelent 
escriptora Maria-Llum Morales, en tribut de profunda atmiració». 
Molt probablement es tracta del nom valencianitzat de la popular Ma-
ría Luz Morales (La Corunya, 1898 - Barcelona, 1980), periodista, es-
criptora, editora, crítica cinematogràfica, presidenta de la Residència 
Internacional de Senyoretes Estudiants de Barcelona, vicepresidenta 

45 No hem pogut trobar aquestes obres; entenem, però, que la primera és un assaig 
de caràcter històric.
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del Lyceum Club i directora del diari La Vanguardia entre 1936 i 1937.46 
Branca florida és un recull de tres narracions: «El bou en corda» i 
«L’esquella», ambientades a Agullent, i «Via a l’amor», situada a la 
Vall d’Albaida. 

Pel que fa a «Bou en corda», la parella d’enamorats Rafel i Rosa 
Maria, es veu assetjada pel control i l’enveja de Vicent, un antic pre-
tenent d’ella, cosa que no els deixa gaudir lliurement del seu amor. 
Durant la festa del bou en corda, Vicent intenta atacar-los a traïció en 
veure’ls en actitud afectuosa; però el bou es gira contra ell posant-lo 
en perill de mort, fins que Rafel, valentament, el salva de les banyes. 
Vicent s’acaba penedint i esdevé un bon amic de la parella.

«L’Esquellada», que fa referència a una tradició agullentina cele-
brada durant l’època de les danses de Sant Ramon, gira al voltant de 
Carmeleta, una jove pobra, bonica i ambiciosa, obsessionada amb ser 
rica i disposada a pagar qualsevol preu per aconseguir-ho, fins i tot ne-
gar els seus sentiments que la duen a rebutjar tots els joves que li dema-
nen matrimoni. Finalment, accepta casar-se amb don Cinto, un viudo 
ja vell molt ric. Carmeleta ignora, però, la fama de vividor de don Cinto 
i el dia del casament, entre burles i humiliacions dels veïns, es troba 
amb una cruel realitat i és que el viudo no vol casar-se encara amb ella. 
El final moralitzant mostra que la felicitat real es troba en l’amor i no 
en l’avarícia. 

El 1934, i sempre en el marc dels Jocs Florals, Milagro Espí va gua-
nyar el premi atorgat per la Societat Valenciana de Publicacions a la 
millor narració novel·lesca d’un fet històric valencià,47 el qual consistia 
en la impressió del treball guardonat. Tanmateix, l’obra d’Espí, presen-
tada sota el lema Ramellet, havia restat inèdita fins que, de nou Emili 
Casanova, la va poder trobar a l’Arxiu de la Societat Lo Rat Penat. Amb 
el suport dels ajuntaments d’Agullent, Quatretonda i l’Institut d’Estu-
dis de la Vall d’Albaida, la va publicar el 2019 amb el títol 1808. Aquesta 
obra reivindica l’època foral valenciana, arrabassada pel rei Felip V de 
Borbó. Ambientada a València, la història

conta la resistència heroica del poble valencià, entre els dies 23 de 
maig —data de l’arribada de les notícies a València de la marxa del Rei 

46 Sobre la seua trajectòria, consulteu M. Àngels Cabré (2019).
47 Aquest premi s’anuncia a Las Provincias el 29 de juliol de 1933, p. 3.
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Ferran VIII a l’exili— al 28 de juny —dia de la victòria contra el maris-
cal francès Moncey—, que obliga la Junta Suprema a formar un exèrcit 
popular i declarar la guerra a França. I ho conta a partir de les dades 
reals que ocorregueren, fruit d’una bona preparació documental. Dins 
d’este marc, on apareixen personatges històrics com Vicent Domènec, 
el Palleter, el pare Juan Rico, els Bertran de Lis, Murat i altres, es desen-
volupen dos històries d’amor, entre la filla del noble Guillem de Cen-
telles i un pintor, els dos criats en un poble de la serra (inspirat sens 
dubte en Agullent), i el d’un nebot del mateix noble i una costurera, 
tots dos líders del alçament popular. A més de la descripció de l’am-
bient de l’època: casino, batalles, carrers, concentracions, mítings… 
hi destaca, per una banda, la força amorosa de la filla del noble i, per 
una altra, el sacrifici de l’enamorada no corresposta pel nebot del no-
ble, Lluís d’Olivars. La victòria en la Guerra del Francés i la posterior 
Constitució de Cadis de 1812 és l’inici de la modernització d’Espanya, 
a més del començament de la decadència de l’imperi napoleònic. 

Rosalea, l’enamorada no corresposta de què parla Casanova, és 
un dels personatges més interessants de l’obra. Treballa a l’orxateria 
«El Ramellet», lema triat per Milagros Espí quan va presentar l’obra. 
Aquest local és fonamental, ja que és el lloc de trobada dels joves que 
s’enfrontaran als francesos i, d’alguna manera, representa un espai de 
patriotisme que podria trobar referents contemporanis a l’autora en els 
cercles valencianistes dels anys trenta. No debades és en «El Rame-
llet» que Rosalea esdevé una de les mobilitzadores de les dones en 
contra dels francesos. En acostar-se a un parlament que el seu estimat 
està donant a la mítica placeta de les Panses, on es pensa que El Palleter 
va iniciar la revolta contra Napoleó, Rosalea diu:

—Per què has matinejat tant, Rosalea? Vetles fins molt tard en l’es-
tabliment i deus descansar. Després de la teua darrera malaltia no t’has 
cuidat prou. Estàs feble i una vencillà de la gent podria espatlar-te.

—No patiu per mi. Estic ja forta. A més, m’agrada este marejol. 
Sembla la placeta una foguera on cada flama fora un cor!

—Sents el patriotisme!
—Sí, moltíssim —digué el Roig. Les xarreres que de nit escolta 

en «El Ramellet» l’han conquerida i de matí, en la plaça on vivim, 
reunix a les xicones de la redolà i possessa de fe, desperta en elles els 
sentiments de pàtria.
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Quan l’exèrcit napoleònic arriba a les muralles de València, Rosalea 
corre cap a la porta de Quart per a participar activament en la batalla, 
cosa que acabarà en tragèdia:

Rosalea, tremant de malíccia, sens saber com, disparà el canó que 
a l’impuls del seu esforç era corbella que segava vides enemigues. Alla-
vors, una descàrrega horrísona trencà tots els cristals de la contornada, 
que caigueren al carrer en tintinejar alarmant.

Des de lo alt de la muralla, Jaume aportava també la seua ajuda. 
Des d’allí va vore amb sorpresa i sobresalt els esforços que feia Ro-

salea volent tancar la porta de les Torres.
Com un coet abaixa de la muralla al temps que cridava:
—Fuig d’ahí, aparta’t, van a matar-te!
Una nova descàrrega atronà l’espai i una bala —present de mort—  

anà a besar-li el cor a Rosalea. Un tràgic rosicler li brollà del pit pla-
nant-li la randa del mocador de capolls de sang.

Pel que fa a la transcendència de Milagro Espí, cal dir que l’any 2019, 
l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida la inclou en l’exposició «Pet-
jades de dones. La Vall d’Albaida», destinada a recuperar o destacar 
dones concretes que en la majoria dels casos no han rebut un reconei-
xement adequat.



Empar Navarro Giner interpretada per Anna Ruiz Sospedra
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Empar Navarro Giner (València, 27 de novembre 
de 1900 - 24 de desembre de 1986)

Nascuda a València l’any 1900, la figura d’Empar Navarro Giner és 
una mostra de la intersecció entre tres eixos fonamentals —el valenci-
anisme, el feminisme i la renovació pedagògica—, que es va donar en 
els primers anys del segle xx. Va estudiar magisteri a l’Escola Normal 
de València, on va acabar els seus estudis el 1920 amb matrícula d’ho-
nor; però va continuar formant-se i, mentre treballava, obté les especi-
alitzacions de pàrvuls i de disminuïts físics i psíquics, a més del títol de 
mestra puericultora. De fet, va formar part de la primera promoció de 
l’Escola Provincial de Puericultura, que es trobava al col·legi Cervan-
tes, situat al carrer de Guillem de Castro de València. 

Abans de la guerra, va exercir en diferents escoles: de Salines, Par-
cent, València i Alfafar, on va aplicar una metodologia molt influïda 
tant per les pràctiques propugnades des de la Institución Libre de En-
señanza com pels pressupòsits de l’Escola Nova. És per això que esta-
bleix una estreta relació entre escola i vida, i en el seu ideari pedagògic 
és essencial una educació activa i arrelada al medi, cosa que la duu a 
reivindicar l’ús del valencià a l’escola. 

Des de ben jove, esdevé una oradora molt valorada en els àmbits in-
tel·lectuals i imparteix conferències als Ateneus Pedagògic i Científic. 
Així, l’abril de 1920, ofereix la ponència «Influencia del ejemplo en la 
Educación» a l’Ateneu Pedagògic de València, dins del cicle de confe-
rències organitzat pels alumnes de la Normal, on ella encara estudiava. 
El 20 febrer de 1921, n’imparteix una sobre «Evolución histórica de la 
educación de la mujer», també a l’Ateneu Científic, però aquesta vega-
da durant l’acte de presentació de la societat Juventud Feminista que 
s’acabava de crear a la ciutat. A més de Navarro, hi participen Àngels 
Soriano Cardí, presidenta de la societat i també mestra, amb la xarra-
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da «El verdadero feminismo» i el jove valencianista Maximilià Thous 
Llorens, que parlà en valencià.

La directiva de Juventud Feminista tenia la seua seu al número 23 
del carrer de la Mar de València, i anunciava aquest acte públic a la 
premsa amb tota una declaració de principis: 

Se ruega la mayor asistencia de público y en especial á las mujeres, 
como elemento interesado en este acto. 

Acudid todos, y juntos contribuyamos con el mayor entusiasmo a 
convertir á la mujer en algo más de lo que es hoy. 

Mejoremos su condición, eduquémosla, para que á su vez, edu-
cando á sus hijos como madre y aconsejando al marido como esposa, 
contribuya al progreso social.48

L’acte va tindre un cert ressò i una crònica periodística publicada a 
primera plana detalla els continguts de les intervencions. La primera 
que pren la paraula és Àngels Soriano, la qual exposa:

Los fines que perseguía la sociedad que dirigía, que no eran otros 
que la regeneración de la patria mediante la reivindicación de los de-
rechos sociales y políticos de la mujer, empezando desde la coeduca-
ción en la escuela, para ir siempre unda al hombre, su compañero y 
colaborador.

Hizo hincapié en el derecho femenino al sufragio, para lograr Leyes 
educadoras y protectoras, no solo para la mujer, si no para el niño, para 
el hombre mismo y para el bien de la humanidad.

Seguidamente el joven señor Thous Llorens leyó unas cuartillas en 
nuestra lengua, ensalzando el papel social de la mujer y estimulando 
a la nueva institución para que trabaje sin desmayos por el fin que se 
propone

La señorita amparo Navarro ocupo luego la tribuna, pronunciando 
un correctísimo discurso, en el que estudió la educación de la mujer a 
través de la Historia, desde el concepto que de ella trazaron Sócrates y 
Platón, hasta nuestros días, abogando porque a la compañera del hom-
bre se le reconozcan todos los derechos, puesto que ha demostrado 
que posee las mismas cualidades de capacidad que este [...] Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos y felicitados.49

48 «Juventud Feminista», El Pueblo, 20 de febrer de 1921, p. 4.
49 «Feminismo», La correspondencia de Valencia, 22 de febrer de 1921.
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En gener de 1922 trobem indicis ja clars de les seues inquietuds va-
lencianistes. No debades va guanyar un premi per haver estat la mestra 
que més xiquets havia preparat per a participar en el III Concurs Infan-
til de Lectura en valencià organitzat per Nostra Parla, l’entitat fundada 
el 1916 per catalans, balears, rossellonesos i valencians amb l’objectiu 
principal d’impulsar la unitat de la llengua catalana. Del total de 176 
criatures que s’havien presentat, repartides de manera molt paritària 
(90 xiquets i 86 xiquetes), Navarro n’havia dut 38. La implicació de Na-
varro responia a la següent convocatòria, de to obertament nacionalis-
ta, en defensa de la llengua i amb uns objectius clarament pedagògics:

Tot patriota sent en l’anima el dolor de vore la llengua valenciana, 
tan elegant, tan pròcer, tan rica, passar per una etapa de decadència. I 
«Nostra Parla» és una concreció d’eixa dolor.

Com s’evitarà? Fent que la llengua valenciana s’envole en ales de 
la cultura, que ressone en les entitats públiques, que honore els llavis 
de la aristocràcia, que altifique el parlar del poble i, per damunt de tot, 
que sigue ensenyada a les novelles generacions de València.

Aquesta tasca és urgentíssima. La reclama l’interés pedagògic per-
què la majoria de nostres fills perden molt de temps i malgasten molts 
esforços deprenint la Gramàtica castellana en castellà, quan convé que 
se l’ensenyen en valencià, lo qual facilitaria una comparació de caient 
científic.

I, a més la reclama l’interés patriòtic. 
«Nostra Parla» volent laborar per l’ensenyança valenciana obri 

aquest III Concurs Infantil de Lectura, quines bases i recompenses 
s’indiquen a continuació.

Per dur-lo a bon terme, demanem l’ajuda dels senyors professors, 
tan oficials com particulars. La seua clara intel·ligència els mourà, se-
gurament, a col·laborar amb nosaltres. Pensem que Europa està plena 
de països on els mestres ensenyen els alumnes llengües no oficials, lo 
qual és perfectament lícit.

També demanem l’ajuda de les persones i corporacions de bona 
voluntat. Com «Nostra Parla» és molt pobre, està mancada de diners. 
I els que es gasten per a foment de la llengua valenciana, pot dir-se que 
són gloriosament gastats [...] els fruits ja es voran. Es parlarà correc-
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tament el valencià, es deixarà de martirisar el castellà, s’obriran noves 
sendes de cultura, florirà un nou patriotisme...50

Es tractava d’un concurs que havia iniciat la Joventut Valencianista 
l’any 1917. Com apunta Isabel Graña i Zapata (1995), el seu objectiu era 
acostar la lectura en llengua pròpia als infants, per tal d’estimular-ne 
l’alfabetització també en valencià, ja que no s’ensenyava a les escoles. 
Un dels primers efectes que va tindre la proposta és que molts peda-
gogs reconeguts, com ara el mestre Bernat Ortín, es van acostar a Nos-
tra Parla. L’any següent, en canvi, el concurs va ser més polèmic, ja que 
en l’acte de lliurament dels premis, l’alcalde blasquista Faustí Valentín, 
d’Unió Republicana, va mostrar el seu acord amb la conveniència d’en-
senyar valencià a les escoles públiques i fins i tot va assumir el compro-
mís d’implantar-lo en poc de temps. 

El líder del seu partit, Félix Azzati, el va desautoritzar i finalment 
Valentín va dimitir com a alcalde de València. Ser progressista, doncs, 
no implicava en cap cas ser valencianista en aquells anys. Sembla que 
aquest enrenou va dificultar l’organització del quart certamen, que no 
es va convocar fins al 1923. Això sí, en aquesta ocasió ja comptaria amb 
més suport tant des del valencianisme com des d’altres entitats cata-
lanistes i també des d’algunes institucions: Lo Rat Penat, l’Agrupació 
Escolar Nacionalista, el Centre Català, la Diputació i l’Ajuntament de 
València, la Mancomunitat de Catalunya, la Secció Catalana, etc. Final-
ment, per tant, la secció valenciana de Nostra Parla havia aconseguit 
unificar, al voltant d’un mateix projecte, grups que, amb freqüència, 
semblaven irreconciliables. I tot gràcies a l’esforç de mestres com Em-
par Navarro, entre d’altres.

Paral·lelament, Navarro continua exercitant el seu talent com a ora-
dora, i el 4 de març de 1922, dins d’un cicle de conferències organitzat 
també a l’Ateneu Científic, n’imparteix una amb un títol ben explícit: 
«Qué entiendo yo por feminismo», i la premsa que l’anuncia la consi-
dera una «culta y distinguida joven». Unes setmanes després, en abril 
de 1922, ofereix una altra conferència, en un acte benèfic en favor de 
«los hambrientos rusos», celebrada en el Teatre Principal de València. 
En aquest esdeveniment, a més a més, es duu a escena l’obra de teatre 

50 Convocatòria citada en l’estudi d’Isabel Graña i Zapata L’acció pancatalanista i la 
llengua: Nostra Parla, 1916-1924 (p. 73).
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El sombrero de copa, Isabel Soler interpreta cançons i actua la banda 
municipal. 

El mes de juny d’aquell any, Empar Navarro ofereix una de les se-
ues conferències amb més impacte sobre la necessitat d’implantar el 
valencià a l’escola durant l’assemblea de Nostra Parla. No hem pogut 
trobar els apunts que va llegir en aquell moment, però la detallada crò-
nica que se’n va publicar en el mensual El crit de la muntanya ens dona 
una idea del seu contingut i del context en què es va desenvolupar. Cal 
recordar que la seua intervenció contrastava enormement amb la con-
ferència que la va precedir, impartida pel mestre Vicent Nicolau Ba-
laguer, el qual va defensar que l’«idioma no fa el poble» i va generar 
polèmica entre els assistents en proposar:

que deuen estudiar-se castellà i valencià conjuntament, basant-se 
en argumentacions que més semblaven encaminades a deprimir nos-
tra llengua que a enaltir-la. El públic l’escoltà amb paciència. Inter-
vingué el senyor Ignasi Villalonga, discrepant de les afirmacions del 
senyor Nicolau i demostrant lo essencial de la llengua en les naciona-
litats. És mostrà contrari del criteri d’utilitat sostingut per el senyor 
Nicolau, mantenint que sens idealitat no pot subsistir un poble.

Després d’aquest moment, intervé Empar Navarro, la qual aportarà 
nous arguments al debat i sembla que de manera convincent, perquè 
fins i tot Nicolau sembla canviar de parer:

Seguidament la culta mestra senyoreta Amparito Navarro ha llegit 
la seua ponència sobre aquest tema, que és un bell treball que va in-
terrompre sovintment el públic amb entusiastes aplaudiments. En el 
seu treball, la senyoreta Navarro critica la viciosa ensenyança que se li 
dona al l’infant en llengua estranya.

Les seues magistrals conclusions foren les següents:
Deu començar l’ensenyança dels nens en valencià en les localitats 

valencianes; després s’ensenyarà el castellà; en els pobles on es parle 
valencià deuen conèixer-lo i parlar-lo els mestres. Creació d’una clas-
se de valencià en la Normal; als mestres dels pobles valencians que 
desconeguen el valencià se’ls concedix un plaç prudencial per a que’l 
coneguen.
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El president dedica paraules d’elogi a la senyoreta Navarro, que 
contesta emocionada donant les mercès i prometem seguir llavorant 
per la cultura valenciana.

El senyor Nicolau rectifica, explicant l’alcanç de les seues manifes-
tacions, donant-se per satisfet el senyor Villalonga.

S’acorda harmonitzar les conclusions d’aquest amb les de la senyo-
reta Navarro.

El senyor Azzati pren la paraula, plantejant el debat a prop de quin 
deu ser el valencià que’s té d’ensenyar en les escoles, si el clàssic o 
vulgar.

El senyor Maximilià Thous intervé dient que encara que reconeix 
la importància de l’assumpte, li sembla inoportú el seu plantejament. 
intervenen uns quants assembleistes, mostrant-se alguns, com els se-
nyors Ibáñez Rizo i Cuesta, partidaris de la forma vulgar, encomanant 
a la universitat el seu depurament. Altres, com el mestre de Benassal 
Carles Salvador, se declaren partidaris del literari. 

Per fi s’aprova una proposició firmada per els senyors Bernat Ortín, 
Pascual Assins i Martínez Ferrando, que deixa quina serà la forma a 
l’àrbitre d’una comissió.

Torna a parlar el senyor Tous, que s’ocupa de la hostilitat dels pares 
a que ensenyen als fills el valencià i proposa algunes conclusions prác-
tiques, acabant en uns sentits elogis a la senyoreta Navarro.51 

La crònica publicada en el diari Las Provincias aporta, a més a més, 
que Navarro «Pidió la creación de una clase de valenciano en la Escu-
ela Normal. Fue muy aplaudida».52 Així doncs, Navarro va contribuir 
directament en l’èxit d’aquesta assemblea, organitzada per Nostra Par-
la, la qual «depassà els seus propòsits inicials i contribuí a la creació 
d’un clima favorable per a l’entesa de tots els partits polítics valenci-
ans» (Graña, 1995:74), des dels carlistes —amb la presència del seu 
líder, Manuel Simó— fins als republicans radicals. 

Els efectes, positius i sorprenents, no es van fer esperar. D’una ban-
da, Félix Azzati, el cap del partit polític blasquista que, com hem co-
mentat més amunt, havia forçat la dimissió de l’alcalde de València 
arran del segon concurs infantil de lectura Valenciana, va canviar ra-

51 El Crit de la Muntanya, 15 d’agost de 1922, p. 3.
52 «Enalteciendo Nostra parla», Las Provincias, 26 de juliol de 1922, p. 3 
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dicalment la seua actitud respecte a les aspiracions autonomistes i va 
reivindicar-les davant l’estat davant la sorpresa dels mateixos valencia-
nistes. De fet, va iniciar una campanya per l’ensenyament de la llengua 
a les escoles i, fins i tot, va proposar la creació d’una universitat valen-
ciana d’estudis per tal de fomentar la recerca en la història i la cultura 
pròpies. 

D’altra banda, el mes d’agost d’aquell mateix any, els regidors 
Muñoz Carbonell i R. Samper van presentar, en nom de Nostra Parla, 
una proposició a l’Ajuntament de Castelló per a declarar la cooficialitat 
del valencià en aquella ciutat, la qual es va aprovar sense a penes opo-
sició. Tot aquest impuls, però, es va veure fatalment afeblit a causa del 
colp d’estat de Primo de Rivera el mes de setembre de 1923 i el valenci-
anisme haurà de tornar a reestructurar-se i enfortir-se per a fer front a 
les polítiques espanyolistes instaurades aleshores. 

Empar Navarro, per la seua banda, continuà mobilitzada en dife-
rents àmbits malgrat les circumstàncies adverses. També l’any 1922 
guanya un premi dels Jocs Florals d’Albalat dels Sorells per un assaig 
sobre la temàtica «L’ensenyança del valencià en les escoles», el qual 
no hem pogut localitzar, però que podria ser una ampliació de la seua 
intervenció en l’Assemblea de Nostra Parla. L’any 1926 trobem publicat 
en el número 16 de la revista literària i científica Germania un poema 
seu titulat «Cant a la Joventut», en què anima el jovent a instruir-se i a 
prendre partit per la causa valencianista amb vigor i valentia:

¡ Joventut!  
Riu i gòja, Joventut,  
i los ritmes  
dels teus càntics  
siguen himnes  
a ta glòria i ta virtut.  
¡ Joventut!  
No domines la inquietut  
del teu cor:  
i en la lluita,  
sense por,  
Digues sempre qu’has vençut.  
¡ Joventut!  
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—  
¡ Jovenessa!  
Vida, força, goig, belleça,  
beneïda.  
primavera  
reflorida,  
llum de la naturalesa.  
¡ Jovenessa!  
sigues sempre una Deesa  
vella i forta,  
que blasones,  
fins ser morta,  
de no ser jamai ofesa.  
¡ Jovenessa!  
—  
Joventut, que camines per la vida  
plena d’esperança, plena d’ilusió,  
¡que no puga ni’l temps vore marcida  
la magnificència de ta floració!  
Joventut, pòrtaveu del l’optimisme,  
no t’atures jamai en lo camí,  
si te tròves en ell ab un abisme…  
posa’t ales, ingenit, ¡ves al fi!  
Joventut, riu i gòja, mes… estudia,  
llig i pensa, qu’en tot trovarás llum;  
somnía en posseir la bella novia,  
mes... el saber es flor de dolç perfum.  
Joventut, en la vida era l’abre  
qu’acullix a tot hom ab sa flairor,  
pròp de tú sembla feta de blanc marbre  
una Venus ab ròstre de dolor.  
Joventut, mírala; son cor glatix,  
més no parla ni es mou, està com morta,  
esperant que li digués: ¡resurgix,  
sigués gran, sigues bella i sigues forta.  
Joventut, enarbòla la Senyera,  
qu’és la Pàtria, la Venus, qu’al reviure,  
dirá’l poble ab veu dolça i pregonera,  
qu’al onejar triunfal, l’ha feta lliure  
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—  
¡ Joventut!  
Riu i gòja, Joventut,  
i los ritmes  
dels teus càntics  
siguen himnes  
a ta glòria i ta virtut.  
¡ Joventut!  
No domines la inquietut  
del teu cor:  
i en la lluita,  
sense por,  
Digues sempre qu’has vençut.  
¡ Joventut!

L’any 1927, Empar Navarro pren la paraula durant la inauguració 
d’un curset d’Educació Física a Pego, on va predisposar l’ànim del pú-
blic a favor «de la redención de la Escuela».53 Durant el mes de maig 
de 1928, ofereix una conferència a la Fira de Mostres de València, en 
el marc d’una festa dedicada exclusivament a la infància que va durar 
quatre dies i en què es van dur a terme activitats musicals, lectura de 
contes, berenars, el cinema va protagonitzar una jornada sencera, etc. 

Segons la premsa, hi van acudir milers de xiquets acompanyats dels 
seus pares i la intervenció d’Empar Navarro va girar al voltant de l’ali-
mentació infantil, tot aportant «valiosos datos dignos de tener en cu-
enta por los padres que hayan de cuidar eficazmente el crecimiento de 
sus hijos. Fué muy ovacionada, con justicia».54 Pocs dies després, par-
ticipa en un acte pedagògic celebrat a Pego i organitzat per l’associació 
de Magisteri d’aquell districte. Després de parlar el primer ponent, el 
mestre de Ràfol, Víctor Ballester, va prendre «el uso de la palabra la 
bella y simpática maestra de Parcent, que con la elocuencia que nos 
tiene acostumbrados, hizo un detenido estudio de la mujer en todos 

53 El magisterio español, 5 de novembre de 1927, p. 5.
54 El Pueblo, 20 de maig de 1928, p. 2.
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los tiempos y épocas, cantando también sus excelencias, recibiendo 
muchos aplausos».55 

No és difícil observar, doncs, que Empar Navarro té el reconeixe-
ment públic com a bona oradora, talent que ella va posar al servei de 
les seues idees, tant les referides a la renovació pedagògica com al fe-
minisme, al valencianisme i a molts ideals de la Segona República. El 
12 de setembre de 1928 es va casar amb el mestre i polític valencianista 
Maximilià Thous Llorens, ja reconegut per la premsa com a escriptor 
reputat, mentre que en les notícies només es parla d’Empar Navarro 
com a «linda señorita», sense mencionar la seua carrera professional 
i, encara menys, la seua encara breu però intensa i exitosa trajectòria 
com a conferenciant.

Un any després va nàixer el seu segon fill Albert —el primer va mo-
rir poc després del part— i Navarro va demanar una excedència per 
a poder criar-lo a València, on vivia el seu home. La distància entre 
Parcent i el cap i casal va impossibilitar que retornara a la població de 
la Vall de Pop, però es va incorporar a l’Escola Cossío de València, pri-
vada i fundada el 1930 per l’enginyer José Navarro Alcácer i la mestra 
Maria Alvargonzález, un matrimoni que va aplicar al seu projecte els 
principis pedagògics de la Institución Libre de Enseñanza: la coeduca-
ció o educació igualitària entre xiquets i xiquetes, el respecte a la cons-
ciència dels alumnes, el laïcisme, la tolerància, etc. 

Aquest centre va rebre el suport, fins i tot econòmic, de molts ci-
entífics, intel·lectuals i mestres que creien en una nova escola centrada 
en l’educació integral de l’alumne i no en una mera instrucció de les 
criatures, com solia fer-se a les escoles públiques aleshores. Entre la 
plantilla de docents que hi treballava, trobem noms tan brillants com 
els de la mestra i lexicògrafa Maria Moliner, la professora de la Normal 
Angelina Carnicer o, com hem dit, Empar Navarro, juntament amb el 
del mateix Maximilià Thous, entre altres. 

Com apunta Josepa Cortés en el llibre Quinze dones valencianes 
(2020: 320), l’escola Cossío va ser clausurada en acabar la guerra i la 
seua seu, situada a l’actual avinguda del Regne de València, va ser con-
fiscada. L’any 1933, Navarro es reincorporà al sistema d’ensenyament 
públic i exercí a l’Escola Unitària de Xiquetes d’Alfafar fins al mes de se-

55 Las Provincias, 31 de maig de 1928, p. 5.
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tembre de 1936, quan, amb la guerra ja començada, va ser contractada 
per la Diputació de València per a treballar en el patronat que s’havia 
creat amb l’objectiu de laïcitzar els centres docents i assistencials gesti-
onats per aquesta institució.

Aquests anys a València l’activisme feminista d’Empar Navarro no 
es limitava només a la teoria. El 1932, forma part de la junta directiva 
que va impulsar la Mutualitat Maternal de València. Es tractava d’u-
na iniciativa duta a terme per un seguit de dones formades en l’escola 
de puericultura: Consuelo Gandia, Concha Tarazona, Enriqueta Roig 
Duran, Concepción Sánchez i Empar Navarro, les quals reaccionen da-
vant el pèssim funcionament de les ajudes públiques a les mares treba-
lladores que acabaven d’infantar. La Mutualitat Maternal tractava de 
donar-los un subsidi econòmic durant els vint dies següents al part i, 
a més a més, oferia un servei de reconeixement i control de les emba-
rassades per tal d’assegurar-se una bona evolució de la gestació. El pro-
jecte va tindre molt d’èxit i, ràpidament, es van rebre donacions que es 
van repartir tot seguit. 

Com afirma la historiadora especialista en Empar Navarro, Mari 
Carmen Agulló Díaz (2008: 184): «L’evolució del seu pensament fe-
minista, en la seua teoria i pràctica, es produeix al mateix ritme que el 
de la seua maduresa personal, encara que, des del primer moment, és 
conscient de la mirada esbiaixada que els homes han reflectit al voltant 
de les dones». I cita un manuscrit inèdit i sense datar amb reflexions 
de la mateixa Navarro al respecte: «les coses que a nosaltres apleguen 
pels homes i per als homes estan escrites, i les més de les vegades por-
ten de nosaltres una interpretació completament subjectiva, és a dir, 
vista per un home que, per molt llarga vista que tinga, no penetra en el 
nostre esperit» (Agulló Díaz, 2008: 184-185). 

Aquesta consciència de la necessitat de generar un discurs des de 
les dones, sobre les dones i per a les dones l’acompanya sempre, i molt 
probablement aquest convenciment la va dur a prendre la paraula de 
manera freqüent, tant per escrit com davant els micròfons. Per això la 
trobem col·laborant també en la secció feminista del diari Verdad i en 
la revista Pasionaria, on fou membre del consell de redacció juntament 
amb l’artista Manuela Ballester, Enriqueta Agut, Pilar Soler, Luisa Ar-
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gentina, Maria Roig i Consuelo Sempere, entre altres.56 També repre-
senta el Comité Provincial de Dones Antifeixistes de València en el 
Congrés Internacional de «Mujeres contra la guerra y el fascismo», 
celebrat a París el mes de juliol de 1937. Empar Navarro, juntament amb 
les també mestres Guillermina Medrano i Enriqueta Agut, coneguda 
com «la Palometa del Front Popular», són tres de les oradores més 
destacades en les esquerres valencianes en aquells anys.57 

L’any 1933 participa en la II Setmana Cultural Valenciana, celebrada 
el mes de juliol a València en el local del Centre d’Actuació Valencia-
nista; el «Dia del mestre», en el qual participen més de dos-cents cin-
quanta mestres i alumnes normalistes, es van oferir dues conferències 
a l’Ajuntament: la primera, impartida per Lluís Cebrián, tractava sobre 
la pedagogia idiomàtica; la segona, a càrrec del catedràtic Francisco 
Alcayde Vilar, girava al voltant de la psicologia experimental i la rela-
ció entre una mitologia nacional pròpia i una llengua nacional també 
pròpia i apuntava «la necessitat d’estudiar-nos a nosaltres mateixos, ja 
que el nostre problema nacional és fonamentalment un problema de 
cultura». De vesprada, es va dur a terme la lectura i debat d’esmenes 
presentades a les ponències, i Empar Navarro hi va intervindre activa-
ment. En acabar, es van aprovar aquestes conclusions:

I. Cuestions de principi:
1a. L’ensenyament a l’escola primària ha d’ésser monolingüe i la 

base de la llengua materna dels infants.
2a. La introducció d’una atra Llengua en ensenyament primari no 

ha de fer-se fins que l’infant estiga en possessió de la llengua materna  
II. Criteri d’adaptació a un Estatut d’Autonomia del País Valencià:
1a. L’ensenyament primari serà gratuït, laic, coeducatiu i obligatori 

per a tots els infants del País Valencià l’edat escolar.
2a. Serà obligatori l’ensenyament de la llengua espanyola en les es-

coles d’Ensenyament primari si són de terres de llengua valenciana, i la 
valenciana en les escoles de terres de llengua espanyola.

56 VIDAL CORELLA, Vicente, «Las mujeres antifascistas de Valencia editan una re-
vista femenina, a la que han dado el título de “Pasionaria”», Crónica, 7 de març de 
1937, p. 9.
57 Sobre les trajectòries d’aquestes i d’altres mestres valencianes republicanes, vegeu 
Carme Agulló (2008).
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3a. Els mestres de les escoles del País Valencià hauran de conèixer 
amb la més gran perfecció la llengua valenciana.

4a. A la universitat, instituts, escoles normals, escoles de comerç, 
etcètera, hauran càtedres obligatòries de Llengua, Literatura, Geogra-
fia i Història valencianes.58

En aquell moment, es planteja per primera vegada la necessitat d’u-
na associació de mestres valencianistes, una proposta del mestre i poe-
ta Soler i Godes davant la incapacitat de les associacions ja existents 
per a resoldre els problemes no només polítics sinó purament peda-
gògics, com eren l’ensenyament de la llengua, la geografia i la història 
del País Valencià. Aquesta idea fa que Empar Navarro demane la cons-
titució d’un comité interí que gestione la nova Associació de Mestres 
Valencianistes, i que aquesta establisca el seu domicili provisional en el 
Centre d’Actuació Valencianista, aleshores a l’avinguda de Nicolás Sal-
merón n. 13.59 I és que Navarro estava, ella mateixa, vinculada al Cen-
tre d’Actuació Valencianista i prompte passà a formar part de la junta 
directiva de l’Associació de Mestres Valencianistes, on només hi havia 
una altra dona, Carme Doménech (com a representant de la comarca 
de la Marina).

En setembre de 1936, poques setmanes després d’haver començat 
la guerra, el govern de la República exigeix a tots els funcionaris passar 
per un procés urgent de depuració per a garantir «una íntima compe-
netración con sus diferentes órganos, por ser capaces de comprender 
y mantener el espíritu de este momento». Els i les mestres havien de 
respondre a un qüestionari sobre la seua vinculació a partits polítics, 
els càrrecs que havien ocupat, etc., i presentar-lo al ministeri per a po-
der continuar exercint en la plaça que havien ocupat fins aleshores. En 
aquest document, Empar Navarro explica que va ocupar diferents càr-
recs polítics, com ara que va ser vocal primera de l’Agrupació Valenci-
anista Republicana des de desembre de 1934 fins al mes d’abril de 1936, 
moment en què va arribar a ser-ne la presidenta, i també va ser mem-
bre del comitè executiu del Front Popular Femení. 

A més a més, apunta que militava en el Partit Valencianista d’Es-
querra, del qual va ser membre fundadora i on estava afiliada des del 

58 Las Provincias, 7 de juliol de 1933, p. 6.
59 Las Provincias, 7 de juliol de 1933, p. 6.



100

8 de gener de 1933. Dins d’aquest partit va ocupar els càrrecs, entre al-
tres, de presidenta de la junta administrativa o de membre del comité 
polític, i el va representar en diferents intervencions com a oradora en 
nombrosos actes de propaganda electoral donant suport al Front Po-
pular, del qual formava part el Partit Valencianista d’Esquerra. Totes 
aquestes activitats queden justificades amb certificats de les diferents 
entitats.

També fa constar que es va afiliar a la Federació Valenciana de Tre-
balladors de l’Ensenyament (FVTE o FETE en les sigles d’àmbit es-
tatal) el mes de juliol de 1935, és a dir, just després de començar a tre-
ballar com a mestra. En aquest sindicat, va actuar com a membre del 
comité executiu durant la campanya electoral de febrer de 1936. Afirma 
que formava part de, si més no, dues iniciatives de caràcter cultural: la 
Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris i, des de 1935, l’Aliança d’Intel-
lectuals per la defensa de la cultura, cosa que certifica Max Aub en un 
document adjunt al formulari. Per acabar, resumeix en quatre activitats 
la seua col·laboració amb el Govern de la República en la lluita contra 
«el movimiento faccioso» i la seua lleialtat amb la República.

Primer, i des del principi de la guerra, com a presidenta de l’Agru-
pació Valencianista Republicana. Segon, amb l’organització d’equips 
d’infermeres i dones per a uns altres serveis des del comité executiu 
del Front Popular Femení. En tercer lloc, com a propagandista, tant 
en la ràdio com en la premsa, com hem apuntat anteriorment. I, per 
acabar, pel seu paper actiu en la substitució religiosa, és a dir, pel reem-
plaçament de monges per personal laic en alguns establiments públics 
de la ciutat de València, com ara el manicomi, hospitals, asils, etc. Així 
ho certifica Evangelina Pomas (o Pozas),60 del Front Popular Femení, 
la qual afegeix, a més, que Empar Navarro va col·laborar en l’organitza-
ció de postulacions en favor de les milícies i dels menors refugiats. Per 
tot plegat, la considera «uno de los elementos más destacados de este 
Comité por su actividad y entusiasmo en pro de la causa antifascista».

Com apunta Carmen Agulló Díaz (2008: 190), aquesta documen-
tació, que és la millor síntesi —tot i que incompleta— de la seua in-
tensa activitat abans de la guerra, es va fer servir per a sustentar el seu 
expedient de depuració després de la guerra. Les investigacions es van 

60 La signatura de l’informe, manuscrita, no ens permet assegurar aquest cognom.
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iniciar poques setmanes després d’acabar el conflicte, concretament el 
15 de juliol de 1939, a Alfafar, suposem que perquè és on va treballar 
fins a setembre de 1936. En la seua declaració, l’alcalde d’aleshores la va 
acusar de:

Conducta professional = Mala
Conducta social = Pertenecía al Partido Comunista, haciendo pro-

paganda contra los Nacionales.
Conducta particular = Separada de su esposo.

Per la seua banda, el cap de la Guàrdia Civil d’Alfafar apuntava, el 27 
de setembre de 1939, que «según los datos adquiridos en este puesto, 
Doña Desamparados Navarro Giner fue maestra de este pueblo desde 
marzo de 1933, es de ideas marxistas, distinguiéndose en la propaganda 
roja. En la actualidad se halla en la cárcel». Efectivament, en juliol de 
1939 va ser detinguda al seu domicili de València per un escamot de 
falangistes i va ser sotmesa a un procediment sumaríssim d’urgència 
davant el Consell de Guerra Permanent número 2; la Fiscalia de Guer-
ra va demanar per a ella la pena de mort, per «adhesión a la rebelión» 
amb «agravante de perversidad y trascendencia». La defensa va al·le-
gar que els fets no estaven demostrats i, finalment, van tancar Empar 
Navarro durant un total de tres anys, primer a la presó provincial de 
dones de València i després a la del Convent de Santa Clara, on va co-
incidir amb altres companyes de professió i d’afinitat ideològica, com 
Francisca Sanchis, Genoveva Pons o Angelita Sempere, amb les quals 
va organitzar cursos d’alfabetització d’altres preses o representacions 
teatrals. Finalment, és alliberada, perquè la seua causa és sobreseguda 
sense cap declaració de responsabilitat, però el veredicte de la Comis-
sió depuradora del Magisteri havia dictaminat, en desembre de 1940, 
que se la separara definitivament del cos docent «por su actuación 
destacada en contra del G.M.N.», sigles que fan referència al «Glorio-
so Movimiento Nacional». 

Tot i això, en eixir de Santa Clara, va fer d’enllaç del Socorro Rojo i el 
1947 es va manifestar contrària al referèndum sobre la Llei de successió 
celebrat aquell any, el qual nomenava Franco com a cap d’Estat vitalici 
i, alhora, li atorgava el poder d’escollir com a successor un rei, per a res-
tablir la monarquia després de la Segona República. L’actitud crítica de 
Navarro davant aquest fet li va costar trenta dies d’arrest, mil pessetes 
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de multa i la feina com a administrativa eventual en l’Ajuntament de 
València. A partir de 1947, treballa en els establiments gastronòmics 
Noel de la ciutat. En 1963, és a dir, als seixanta-tres anys, el Ministeri 
d’Educació reobri el seu expedient —després de sol·licitar-ho en di-
verses ocasions— i se li permet, finalment, reprendre la seua professió 
com a mestra, però a condició de perdre alguns drets laborals i de sou. 
Es reincorpora a Albalat dels Sorells i després a Murla, on vivia la seua 
família materna; allà es va jubilar l’any 1970. 

En morir el dictador, Empar Navarro va reprendre la paraula públi-
cament i va reivindicar les idees que havia defensat des de molt jove, 
per exemple durant la coneguda «Batalla de València» sobre la llen-
gua, com apunta Carme Agulló (2020):

La farmacèutica Ángeles Malonda, que havia estat companya seua 
de presó i lluita, va publicar una carta en la premsa on justificava el 
secessionisme lingüístic. Empar va agafar una vegada més la màquina 
d’escriure i envià una «carta al director», on defensava, com havia fet 
sempre, la unitat de la llengua.

I al desembre de 1981, en el cinquantenari de la conquesta del vot, 
de l’accés a la ciutadania per les dones reconegut en la Constitució re-
publicana, va participar en la taula redona organitzada per l’Ajunta-
ment de València. Allí es tornaria a sentir la seua veu, tantes vegades 
intentada silenciar sense èxit.

Va morir l’any 1986 després d’una llarga malaltia que li impedia eixir 
de casa. Els seus treballs pedagògics, conferències, poemes, una no-
vel·la i una obra de teatre encara resten inèdits, però Escola Valencia-
na li ha dedicat un homenatge en el seu sisé congrés «#SomLlavors» 
(2021).





Pilar Monzó Pons interpretada per Anna Ruiz Sospedra.
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Pilar Monzó Pons 

Tot i que no hem pogut esbrinar el seu any de naixement exacte, en 
l’article «In memoriam» dedicat al pare Calasanz Rabaza, Pilar Mon-
zó Pons ens dona algunes pistes sobre la seua vida. Així, explica que 
«aunque nacida en Valencia e hija de padres valencianos, el azar llevó-
me a residir varios años de mi infancia en la ciudad de Utiel», encara 
que, posteriorment, va tornar a instal·lar-se a València. De formació i 
creences cristianes, afirma que va entrar en contacte amb el pare Ca-
lasanz, al qual admirava pel seu tarannà social, ja que «anhelaba una 
sociedad cristiana exenta de hipocresía y de egoísmos. Aconsejaba al 
poderoso a elevar a su hermano el obrero al nivel de su corazón, prac-
ticando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar de ese modo 
la verdadera paz social».61 

Segons les cròniques periodístiques de l’època, Pilar Monzó es va 
casar el 10 de novembre de 1906 amb José de la Cuadra, i van tindre, si 
més no, un fill. Del seu home sabem que estava ben posicionat, dedi-
cat a la producció i comercialització de productes agrícoles (taronja, 
arròs) i vinculat, personalment o professionalment a Xàtiva. A més a 
més, era un gran aficionat al teatre, plaer que compartia amb la seua 
esposa, i que estava abonat al Principal de València.

La primera connexió de Pilar Monzó que hem trobat amb el món 
valencianista és la seua participació en els Jocs Florals de 1929 organit-
zats per Lo Rat Penat, on guanya el tercer accèssit a la Viola d’Or, és a 
dir, al millor poema de tema religiós o moral.62 Poc després Monzó fa 
una donació a la iniciativa d’aquesta entitat per a col·locar una làpida 

61 Las Provincias, 14 de setembre de 1933, p.12.
62 Desgraciadament, encara no hem pogut consultar aquesta composició perquè no 
se’ns ha permés accedir a l’arxiu de Lo Rat Penat.
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commemorativa en la casa natal del Marqués de Sotelo, aleshores al-
calde de la ciutat de València. L’any 1930 s’interpreta la seua peça teatral 
«El cuento de la Princesa» durant la festa de Reis celebrada a l’escola 
d’aprenents de la Federació de Sindicats Catòlics. El diari Las Provin-
cias se’n fa ressò i el 5 de gener i apunta que l’autora és «nues tra buena 
amiga, Pilar Monzó», per la qual cosa podem deduir que tenia contac-
te directe amb la direcció del periòdic i, per tant, amb part de les classes 
benestants del moment. 

El 26 de març de 1930 fa el seu salt a l’escena teatral valenciana i es-
trena en el teatre Novedades de València la seua primera obra, La falta 
de Marieta. L’èxit fou rotund, com demostren algunes de les crítiques 
que se li van dedicar a la premsa. Així, dos dies després de la primera 
representació, podem llegir en el diari republicà El Pueblo del 28 de 
març de 1930:

La falta de Marieta 
Con éxito definitivo se estrenó anteayer en este salón el sainete en 

un acto cuyo título encabeza estás líneas, original, la letra, de doña Pi-
lar Monzó, y la música de don José Jarque Cuallado.

El libro está admirablemente escrito y el asunto no puede ser más 
original y sugestivo, impropio de una escritora que por vez primera 
irrumpe en la escena.

Pero doña Pilar Monzó, al hacer sus primeras armas en el teatro, ha 
demostrado un talento indiscutible y una comprensión acertada del 
efecto y tecnicismo teatrales, a pesar de sus múltiples dificultades.

Tiene, además, el libro de esta novel escritora, una moral elevadísi-
ma y un desenlace tan lógico como inesperado.

La falta de Marieta, el título de este admirable sainete valenciano, 
parece indicar la pérdida del honor de alguna joven en un momento 
de obcecación. Y no es así, por fortuna para la autora, ya que el públi-
co, al aclararse la incógnita y descubrir la realidad, acogió el desenlace 
con demostraciones de agrado, ante su elogiable originalidad.

El libro está ilustrado con dos números musicales de verdadero 
mérito, en los cuales, el excelente compositor valenciano don José Jar-
que Cuallado, ha puesto de manifiesto, categóricamente, su vasto tem-
peramento artístico y su exquisita y fina inspiración.

Ante los insistentes aplausos del respetable fueron visados los nú-
meros con éxito indescriptible, singularmente el cantado con tan ex-
traordinario acierto por Vicentita Rocatí.
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La señorita Monzó y el señor Jarque triunfaron de veras en el estre-
no de su obra La falta de Marieta, viéndose forzados a comparecer en 
el proscenio y dirigir la palabra al público dándole las gracias por los 
aplausos prodigados.

Los intérpretes no pudieron estar más acertados. Enriqueta De-
lás, Pura Millet, Vicentita Rocatí, Encarnacion Máñez, Vicentita Ruiz, 
Amparito Rocatí y la señora silvestre, actuaron también que el audito-
rio les dedicó estruendosas ovaciones, así como también a los señores 
Taberner, Martí, Llorens y Evaristo Santafé.

Para todos: autores, intérpretes y empresa fueron los aplausos del 
público y también los nuestros con motivo del feliz estreno La falta 
de Marieta.

Sembla que aquesta obra va esdevenir tan popular i exitosa que, fins 
i tot un any després de la seua estrena, es fa servir per a fer mofa del 
món teatral valencià, comparant els títols d’una obra de Monzó amb 
una altra de Fausto Hernández Casajuana:

GRACIA Y JUSTICIA fija para el viernes, día, la celebración de 
«La vista causa de Mari-Hetta» en el Alkázar, en la que se juzgará el 
delito qué doña Pilar Monzó denunció en su comedia de novedades, 
titulada La falta de Marieta.63

Potser va ser aquesta bona rebuda de La falta de Marieta el que va 
dur Pilar Monzó a provar amb la narrativa, i l’any 1930 la seua novel·la 
Rafel va guanyar el primer premi del concurs convocat per Nostra No-
vel·la, revista en què també es va publicar a l’inici de novembre d’aquell 
any, esdeveniment que s’anuncia el 2 de novembre de 1930 amb una 
nota de premsa apareguda en els diaris més importants del moment, 
com ara El Pueblo o Las Provincias, que ho publica en primera plana: 

Número extraordinario el de la presente semana, que acaba de 
ponerse a la venta. Publica Rafel, original galardonado con el primer 
premio en el concurso convocado por Nostra Novela y es autora doña 
Pilar Monzó, escritora valenciana que demostró sus buenas cualidades 
literarias en la escena y hoy irrumpe en el campo de la novela, dando 
un original lleno de emoción, de sentimiento y de interés; femenino, 
en suma.

63 Las Provincias, 15 de febrer de 1931, p. 16.
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Tan interesante número lo valoran las magníficas ilustraciones 
compuestas por J. Llopis, y todo ello hace augurar un nuevo éxito de 
venta a la benemérita publicación valenciana.

Portada de la novel·la Rafel de Pilar Monzó (1930).

Pocs dies després, el 13 de novembre de 1930, Pilar Monzó estrena-
va en el teatre Novedades la seua segona obra, Visanteta, una comèdia 
en un acte i en prosa. El llibret es publicà en el número 11 de la revista 
Nostre Teatro, aparegut el 17 de gener de 1931, i Monzó el dedicà a l’ac-
triu «Doña Vicenta Silvestre, de extraordinari temperament artístic, 
en humil homenache de admiració y afecte». La revista, a més, li plan-
teja la pregunta «Qué se proposà vosté al escriure est’obra?», a la qual 
Monzó contesta: 

Me vaig proposar al escriure esta comèdia, demostrar la meua gra-
titut a la señora Silvestre, per la creació que feu en un tipo del primer 
sainet que vaig escriure. Al mateix temps, també me vaig proposar do-
nar reals al tipo de dona que veu transcurrir els dies sense vore, halagà 
per un voler, la seua existència plena de sacrificis y renunciaments... 
Este era el meu propòsit que segurament no he lograt. Primer, perquè 
com a ofrena, es pobríssima, y después, perquè en literatura, lo que 
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me sobra en voluntat, me falta en mèrits per a descriure con es degut, 
el tipo de la heroina que sols mereix l’admirasió y el carinyo de tots.

Malgrat tots els recels i la modèstia que expressà Pilar Monzó, sem-
bla que aquesta obra va destacar i va gaudir d’un èxit notori, fins al punt 
que es radiava anys després d’haver estat estrenada, tal com ho anun-
cia la cadena Radio Valencia en la seua programació del 2 de gener de 
1936.64 La trama es basa en una família formada per un pare i tres ger-
manes, filles de dos mares diferents. La més gran, i arquetip positiu de 
la trama, és Vicenteta, la qual s’ocupa de la casa i del pare, mentre que 
Josefina i Salvadora, frívoles i malgastadores, només pensen a trobar 
un bon marit. A través d’aquests personatges, Monzó critica l’obsessió 
per aparentar que arriba a posar en perill la supervivència econòmica 
familiar, però també la hipocresia de la societat materialista que valora 
les persones segons el seu poder adquisitiu. El personatge de don Ra-
fael, un nou-ric superbiós, representa aquesta problemàtica afegida a 
l’autoodi de classe, ja que menysprea les persones de les classes treba-
lladores, de les quals ell mateix és originari.

Portada d’El chenit de Tana (estrenada el 6 de febrer de 1931).

64 Heraldo de Castellón, 2 de gener de 1936.
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Durant el mes de febrer de 1931 es promociona en la premsa de la 
ciutat la publicació del sainet El chénit de Tana, en la revista Nostre Te-
atro. La reacció de la premsa no es fa esperar i el 14 de febrer d’aquell 
any, en el diari Las Provincias, ja es considera Pilar Monzó com una 
«distinguida autora» i el sainet com una «obra de creciente éxito en 
el Salón Novedades», teatre on s’havia estrenat. El 22 de maig de 1931 
es va estrenar El amo, de nou en el saló Novedades, i el llibret amb el 
text va ser publicat al número 103 de Nostre Teatro el 2 d’octubre de 
l’any següent. Segons la crònica de Las Provincias, l’obra va comportar 
un nou èxit per a Monzó:

Ayer se celebró en el salón Novedades una función a beneficio del 
popular actor cómico Daniel Benítez.

El programa era de grandes alicientes, destacando de entre ellos el 
estreno de la comedia titulada «El amo», de que es autora doña Pilar 
Monzó.

La obra tuvo un éxito franco desde los primeros momentos; el ar-
gumento, basado en temas de carácter social, es de un felicísimo desa-
rrollo; así se explica qué al terminar la representación, la autora fuese 
requerida por el público con sus constantes ovaciones, que no pudo 
recoger por no haber asistido al estreno, pero constituyeron un pode-
roso estímulo que debe animar a la excelente escritora a proseguir en 
sus líderes literarias.65

El ritme trepidant de creació de Pilar Monzó no s’atura i el 14 de 
gener de 1932 s’estrena l’obra Pare…! Pare…! A. L. —inicials que no 
hem pogut identificar del o de la periodista del diari El Pueblo que hi va 
assistir— en destaca l’èxit i la música de l’obra: 

Estreno de Pare…! Pare…!
Ayer estrenó una nueva comedia en este salón [teatre Novedades] 

doña Pilar Monzón, ya aplaudida en otras ocasiones en el difícil géne-
ro teatral, qué cultiva con fortuna, acusando de día en día una perso-
nalidad definida, un temperamento artístico estimable, del que cabe 
esperar obras de más altos vuelos que las últimamente estrenadas con 
el mayor éxito.

65 Las Provincias, 23 de maig de 1931, p. 7-8.
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En primer lugar se representó el boceto de comedia, de esta misma 
autora, titulado El Amo, del que el público celebro los momentos có-
micos y otros sentimentales, todos muy bien conseguidos. Los artistas 
que tomaron parte en la obra pusieron todo su arte, sobresaliendo la 
labor de Fina Mateo, Pura Millet y Pepe Cabrera.

A continuación se estrenó el juguete Pare…! Pare…!, abundante 
en chistes y situaciones graciosísimas qué hicieron reír al respetable, 
que ovacionó la obrita en muchos pasajes, repletos de comicidad. A 
los aciertos de este juguete hay que unir el de sus intérpretes [...] El 
numerosísimo público que asistió aplaudió con entusiasmo a actores 
y a la autora señora Monzón, que tuvo que dirigir la palabra corres-
pondiendo a las muestras de agrado y simpatía que fue objeto. A.L.66 

Quasi en paral·lel, la revista Nostre Teatro dedica el número 64, apa-
regut el 23 de gener de 1932, a la publicació del llibret d’aquesta obra. A 
més de deixar constància de l’èxit de l’estrena, es considera Pilar Mon-
zó una «culta escritora valenciana». També se li pregunta sobre el seu 
propòsit a l’hora d’escriure la peça, a la qual cosa Monzó respon amb la 
modèstia que gairebé per obligació havien de mostrar les dones, però, 
també, amb unes paraules que apuntaven a la realitat del circuit literari 
valencià d’aquell moment:

Escriure un choguet que entretinguera al públic; a este públic va-
lensiá a qui dec molts ratos agradables de la meua vida. Clar està que, 
cuant escric un llibre, no pense may en que puga agradar lo que yo he 
fet. Pense sempre y confie en la moltíssima voluntat y en el grandíssim 
art dels que interpreten les meues obres... Per a ells, que sempre por-
ten a port de salvació la nau frachilísima del meu treball literari, tot 
cuant diga es poc. Per això pense sempre en els actors cuant consebixc 
un obra. En els actors y en la empresa. Perque, si la empresa no asepta, 
no hi ha funsió. A tots, les gràcies. 

El 30 de març de 1932, el diari El Pueblo anuncia que al saló Noveda-
des es troba en assaig La nòvia de Paquito de Pilar Monzó, la qual s’es-
trena el mes següent. En el mateix diari, el 2 d’abril de 1932, en trobem 
aquesta crítica:

66 El Pueblo, 15 de gener de 1932, p. 2
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De nuevo el nombre de la escritora doña Pilar Monzó aparece en 
los carteles de este salón y de nuevo también triunfa al estrenar su sai-
nete La nòvia de Paquito, en el que pinta con maestría tipos del más 
puro sabor popular que desfilan por la escena entre frases graciosas y 
chistes de la mejor ley unas veces, y otras en momentos de sentimen-
talismo impregnado de humanidad: así se explica la gran acogida que 
tuvo desde los primeros instantes por el numeroso público que acudió 
a las tres sesiones y que al final de la representación, entre calurosos 
aplausos, hizo comparecer en el palco escénico a la señora Monzón  
[sic] junto con dos intérpretes que pusieron su arte y entusiasmo en 
esta nueva producción. Merece citarse la labor del niño Pepito Roca 
que estuvo tan desenvuelto como ocurrente. 

Puede estar satisfecha una vez más doña Pilar Monzón [sic], pues 
el éxito la acompaño una vez más en su brillante carrera escénica. 

Las Provincias també hi dirà la seua aquell dia: 

Pilar Monzón tiene en su haber literario una producción novelís-
tica y teatral muy estimable. Su nombre ha sido hasta ahora unido al 
más lisonjero éxito, y es de esperar que cada vez lo acreciente. La nòvia 
de Paquito es un sainete muy entonado, en el que la autora luce sus do-
tes de observación y compone tipos y escenas que son muy del agrado 
del público. 

Un any més tard, el 7 d’abril de 1933, Pilar Monzó estrena l’obra Ca-
lor de niu, la qual és comentada en el diari La correspondencia de Valen-
cia l’endemà mateix a la primera plana: 

Ayer se estrenó en el Teatro Novedades el pasatiempo lírico en un 
acto, letra de doña Pilar Monzón, música del joven compositor José 
Jarque Cuallado, Calor de niu.

Cómo se deduce por el título, se trata de una comedia sentimental, 
con algunas escenas cómicas bien conseguidas, que nos conduce a un 
final muy del agrado de todos. Y termina la obra con la regeneración 
de una madre dada a la bebida, y de una hija, alegre y despreocupada.

Los cuatro números de música —que se repitieron— están bien 
concebidos, especialmente la romanza, que cantó admirablemente Vi-
centita Rocatí, dándole un sentimiento y una expresión adecuadas y 
que acredita al Sr. Jarque Cuallado como un músico inspirado, por la 
belleza de esta composición.
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Los demás números —cuplé cómico, bien cantado por Teresita 
Pérez; dueto cómico, que dio ocasión para lucirse Espí y la señora Ca-
sesnoves, y el baile americano que titula «Batistón», que bailaron la 
señorita Pérez y Pastor con gracia— también son bonitos y jugueto-
nes, aunque no encajan en el ambiente de la obra con tanta ajusteza 
como la romanza, que es de una factura irreprochable […]. El público 
premió con largas ovaciones la labor de todos, reclamando la presen-
cia de los autores doña Pilar Monzó y del joven músico José Jarque 
Cuallado, que han producido esta temporada, al igual que en otras 
ocasiones, una obrita seria, que encaja muy bien al marco de nuestro 
Teatro Novedades. 

També trobem la presència de la sainetera durant la Fira de Juli-
ol d’aquell any. Així, el 23 de juliol, Las Provincias apunta que l’Ateneu 
Valencià XX celebra la II Setmana Cultural Valenciana, i en el seu pro-
grama inclou funcions infantils, en què es representen Visanteta i Els 
xiquets de l’estoreta «ambas obras originales de la excelente autora Pilar 
Monzó».

A final de l’any 1933 s’estrena A la festa i el diari La correspondencia 
de Valencia del 16 de desembre dedica una crònica a l’esdeveniment en 
primera plana: 

Estreno de A la festa
La notable autor a doña Pilar Monzó se ha presentado nuevamen-

te en el escenario del Novedades, juntamente con su colaborador el 
joven e inspirado músico José Jarque Cuallado, ofreciéndonos una 
obrita, que como todas las de esta unión artística, tiene un sabor va-
lenciano y un fondo sentimental, con notas cómicas, todo ello dentro 
de la mayor corrección en el lenguaje y la situación, lo cual es digno 
del mayor elogio.

Tres cuadros componen el pasatiempo lírico —cómo califican la 
obra los autores— con unos inspirados números de música. El segun-
do, todo él musical, ha dado ocasión al señor Jarque para componer 
varios números inspirados, especialmente la sentida romanza de la se-
ñorita Amparo —interpretación insuperable de Rosarito Ferrer, que 
tuvo que avisar ante la formidable ovación— una serenata más ligera, 
pero bonita, una romanza de barítono, un charlestón en el primer acto.
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La obra gustó, así como la interpretación que a la misma dieron los 
elementos de novedades, resaltando la labor de Rosarito Ferrer, Car-
men Cubero, el barítono Vicente Alemany y demás elementos.

Ara bé, a banda de la seua activitat com a sainetera, Pilar Monzó, 
també es va mobilitzar a favor dels drets dels escriptors valencians, en-
tre els quals ella mateixa es trobava, i més concretament en la creació i 
el manteniment de la Societat Valenciana d’Autors, un projecte acollit 
pel Centre d’Actuació Valencianista, el qual fins i tot va cedir el seu lo-
cal per a celebrar-ne la primera assemblea el 12 de maig de 1933. Tal com 
anunciava Las Provincias l’11 de maig de 1933, es tractava de constituir 
la societat, establir el seu reglament i nomenar-ne el consell directiu. 
No va ser una tasca fàcil, ja que per a oficialitzar aquesta Societat calia 
rebre el permís de la Sociedad General de Autores de España, establi-
da a Madrid. Els autors valencians reclamaven una entitat pròpia que 
tinguera autonomia a l’hora de tramitar i resoldre autoritzacions d’es-
trenes teatrals, permisos, reclamacions, fixació de tarifes, etc., ja que, 
com expressava Alfred Sendin Galiana, un dels membres de la junta 
directiva: 

el hecho de no residir en Madrid parece ser gran desgracia para el 
cumplimiento exacto de sus fines. El centralismo absorbente desvir-
túa el objeto de la sociedad [Sociedad General de Autores] y complica 
la función de tal manera, que todos los esfuerzos y el celo del personal 
de provincias —hablamos del de Valencia con merecida justicia— se 
estrellan ante la mala disposición de los servicios con perjuicio econó-
mico de los autores.67 

En veure que s’havia aprovat l’autonomia de la Societat d’Autors de 
Catalunya i els avantatges automàtics que això havia suposat, es va im-
pulsar la creació de la valenciana: 

sintiendo por vez primera un verdadero afán colectivista [...] a ella 
se han adherido el mayor número de los que escriben para el teatro 
vernáculo y en ella se dará cabida a cuántos nóbeles lo deseen. Tiene 
su título la simpatía de una gran cordialidad, que admite en su seno a 

67 La correspondencia, 1 de juliol de 1933, p. 8
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todos los autores que residan en Valencia o su región, escriban o no en 
nuestro idioma.68

Així, aparentment sense «rebeldías, sin extremismos, pero con 
afanes de recta y limpia justicia, la Societat Valenciana d’Autors quiere 
reclamar su independencia económica [...] y el conseguirlo será una 
buena lección de espíritu colectivo que los autores locales darán a los 
valencianos para mayores empresas de patriótica emoción». Un pro-
jecte i unes reivindicacions, doncs, clarament valencianistes, i capaç 
d’aixoplugar escriptores i escriptors en valencià de totes les tendències. 

L’èxit de la iniciativa es pot observar en el primer acte que van cele-
brar després d’haver aconseguit el seu propòsit d’esdevenir autònoms. 
L’esdeveniment —un dinar— va tindre lloc el 18 de febrer de 1934 i 
hi van participar, a més de les autoritats de la ciutat, Vicent Miquel 
Carceller —propietari de la sala Nostre Teatre dedicada en exclusiva a 
les obres en català i responsable de la publicació de la revista homòni-
ma—, actors, actrius, altres membres del món de l’espectacle o de la 
tauromàquia i simpatitzants: «de los autores de la tierra, entre los que 
destacaban la también escritora Pilar Monzó, la compositora Matilde 
Caturla y su hermana Loreto».69 

Segons el cronista, aquest acte va ser «el pretexto —muy laudable 
por cierto— para reunirse los autores valencianos a quien se acaba de 
conceder la autonomía y a fe que pocas veces se habrán reunido tantos 
y tan bien avenidos». En la fotografia que es va publicar de l’esdeveni-
ment, on podem trobar efectivament Pilar Monzó, es mostra la nodri-
da representació del món teatral que va participar en aquell projecte.

L’obra de Monzó s’ajusta al caràcter costumista propi del gènere, 
però destaca per proporcionar un bon retrat dels diferents registres lin-
güístics que es donaven en la societat del moment (valencià de la ciu-
tat, de l’horta, castellà, etc.). Tant la seua obra narrativa com teatral se 
centra en els estrats més humils de la societat i en les seues problemàti-
ques específiques. A més, desenvolupa una crítica a la doble moral, a la 
frivolitat, la superficialitat i l’autoodi de classe, i alhora es defensen va-
lors de caràcter humanista. La resolució dels conflictes sol basar-se en 
una certa harmonització i reconciliació entre els diferents personatges. 

68 La correspondencia, 1 de juliol de 1933, p. 8
69 Las Provincias, 20 de febrer de 1934, p. 5
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Si tenim en compte el context en què van ser escrites aquestes obres, 
en plena eclosió de la Segona República Espanyola, podríem dir que 
el seu discurs mira de buscar una certa equidistància entre, d’una ban-
da, l’immobilisme burgés davant les reivindicacions històriques dels 
treballadors i treballadores i, d’una altra banda, la impaciència prole-
tària per fer caure definitivament la desigualtat social i les diferències 
econòmiques.

Ara bé, també trobem un interés especial en els personatges feme-
nins i, en alguns casos, en com s’enfronten a les injustícies que han de 
patir per la seua condició de dones. Segurament, l’exemple més clar el 
trobem en La falta de Marieta. La història se situa en un taller de cos-
tura regentat per una dona i on les treballadores presenten una enorme 
sororitat en dos sentits. D’una banda, amb una clienta que ha estat apa-
llissada pel seu home per haver encarregat un vestit que ell considera 
massa car. Les treballadores s’enfronten al maltractador, denuncien la 
seua brutalitat i li fan pagar la factura. D’altra banda, amb aquests di-
ners ajuden la jove aprenent Marieta, provinent d’una família nombro-
sa i molt humil que es veu obligada a faltar a la feina perquè ha d’ocu-
par-se de la seua mare que acaba d’infantar el seu seté germà. Una de 
les protagonistes, fins i tot, vol ser com l’advocada, feminista i també 
dramaturga Concepció Arenal (Conchita Arenal en l’obra).70

Podem afirmar, doncs, que Pilar Monzó és la figura femenina més 
rellevant de l’època pel que fa al conreu del teatre valencià entés com a 
eina fonamental per a la consolidació de la Renaixença, però no és l’ú-
nica dona que s’implica en aquest sentit. Gràcies a la recerca d’especia-
listes com Lliris Picó, María Ángeles Herrero i Gabriel Sansano (2005) 
de la Universitat d’Alacant, tenim notícia d’altres autores de l’època i 
sobre les quals podem resseguir algunes traces. Entre elles es troben, 
per exemple, Empar Royo, que va estrenar el sainet Borrasques el 1930. 
També Conxeta Ruiz, que va adaptar, juntament amb el seu pare, Ig-
nasi Ruiz, un conte seu al format teatral; l’obra, titulada Ànima valenci-
ana, es va estrenar el 1927. O Elvira Urios, de qui sabem que és autora 
de l’obra en vers Pepita Dolça i Tòfol Llèpol, editada a València sense 

70 Rosa Roig ha versionat aquesta obra adaptant-la al públic actual. Podeu llegir-la 
en línia: <https://issuu.com/llibretcorea2019/docs/llibret_corea_2019>. Per la seua 
banda, Robert March també l’ha tractada en el seu estudi sobre Pilar Monzó (2020).

https://issuu.com/llibretcorea2019/docs/llibret_corea_2019
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datar però estrenada el 1929, i del sainet Dia de Pasqua, també editada 
a València sense datar. A més de Vicenta Matalí, a qui hem dedicat un 
capítol específic i la qual, l’any 1929, va estrenar a Barcelona la seua obra 
dramàtica El pecat.
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Rosari Soto

A hores d’ara, disposem de poca informació biogràfica sobre Rosari 
Soto. Sí que sabem, però, que va guanyar una oposició com a profes-
sora municipal de francés a la ciutat de València durant la primavera 
de 1925 i que hi va exercir.71 A més, tenim constància del seu activisme 
valencianista, antifeixista, anarquista i pacifista, que va expressar pú-
blicament en diverses ocasions com a oradora i per escrit. Va arribar a 
ser la secretària femenina del comité local de la Juventud de Izquierda 
Republicana ( JIR) de València, cosa que li dugué problemes durant el 
franquisme.

Un dels primers textos que va signar apareix durant la primavera de 
1934, quan Rosari Soto va publicar en el diari El Mercantil valenciano 
l’article «Recuerdo a Guillem Sorolla», en què demana la restitució de 
la memòria d’aquest líder de la revolta popular de les Germanies de Va-
lència (1520-1522) aclamat pel poble al crit de «Visca lo rei Sorolla!».72 
Es tracta d’una llarga columna d’opinió que, tot i començar amb una 
certa falsa modèstia, de seguida mostra les capacitats, les idees i el po-
sicionament, com a ciutadana de ple dret, de Rosari Soto, la qual no 
dubta, fins i tot, a fer una crítica constructiva al valencianisme: 

Tema profundo, cuyo desarrollo no es permitido a mis exiguas fa-
cultades, pero, sin embargo, procuraré hablar con los derechos que mi 
ciudadanía valenciana me concede.

Durante estos últimos días iba acompañada de cierta persona fo-
rastera, amante de Valencia y sus monumentos; llegamos a la calle de 
Guillem Sorolla, dónde quedó abismada al narrarle la historia de este 
hombre, la cual desconocía. En el semblante del forastero vi aparecer 

71 Las Provincias, 12 de març de 1925, p. 4.
72 El Mercantil valenciano, 13 d’abril de 1934, p.3.
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las huellas del asombro, al mismo tiempo que exclamaba: «¿Nada 
más tiene una triste calle? ¿Estatua ninguna?» Al contestarle negati-
vamente dice: «¡Qué lástima! Este hombre es merecedor de un so-
berbio monumento que recuerde con altivez las luchas de este gran 
ciudadano».

Estas palabras que todavía resuenan en mis oídos son las que hoy 
me impulsan a escribir, y desde esa fecha me he dedicado a visitar al-
guna sociedad valencianista y no he visto —sin ánimo de ofender a 
ninguna entidad, pues yo tampoco lo he solicitado— el menor indi-
cio que me recordase la personalidad del defensor de las Germanías 
valencianas. Será que probablemente estos recuerdos se hallen en las 
oficinas; pero ¿por qué no exponerlos al público o colocarlos en las 
tribunas? También me he honrado asistiendo a algunas conferencias y 
allí tampoco he oído hablar de Guillem Sorolla. ¿Por qué este imper-
donable silencio olvido?

Com veurem tot seguit, el monument que proposa construir en 
honor de l’agermanat és, en realitat, una excusa per a articular, si més 
no, tres reivindicacions. D’una banda, la recuperació de símbols propis 
amb els quals les classes populars puguen sentir-se massivament iden-
tificades, més enllà de monarques i prohoms de les elits. De l’altra, la 
figura d’un Guillem Sorolla que intersecciona dos eixos fonamentals 
per a Soto: la classe social i la identitat nacional. 

En tercer lloc, aquesta figura representa la lluita activa i directa 
—no només teòrica—, contra les injustícies que patien els valencians, 
tant en el segle XVI com en el XX. I tot això ho exposa explicitant el seu 
posicionament com a dona:

Es cierto; Valencia carece de ese monumento que le recuerde, por-
que nada significan un mitin o dos en ciertas ciudades reclamando su 
Estatuto, pero sí significaría si antes se hubiese recaudado el importe 
del viaje de todos cuánto fueron y de los que se quedaron y haber eri-
gido un monumento a aquel hombre que su único delito para ser vil-
mente asesinado en 1521 fue el ser ¡defensor de la causa social!

Por nadie es ignorado que todas las religiones y todas las ideas tie-
nen un mártir. Así pues, Barcelona tiene su Casanova; Zaragoza a Juan 
Lanuza; Castilla los comuneros, todos ellos defensores de la libertad 
de su pueblo. Por lo tanto, Valencia debe honrar y recordar a sus már-
tires, porque también los tuvo: Guillem Sorolla, que juntamente con 
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sus compañeros Juan Lorenzo, Juan Martín, Vicente Peris, Juan Caro 
y demás realizaron una labor fecunda en pro del proletariado, de los 
Fueros valencianos, luchando contra la tiranía de la nobleza y la sober-
bia de un emperador.

Pues bien, me parece a mí, como mujer, que para conseguirlo, Va-
lencia necesita esa unión de corazones valencianos a semejanza de los 
siglos XIII y XIV respectivamente, que se apresten a dar a conocer la 
personalidad de Guillem Sorolla, presentarle como el mártir de las 
Germanías valencianas, y más tarde ya defenderemos, mejor dicho, Ya 
pediremos con una voluntad férrea la libertad de la región levantina y 
la concesión de su autonomía.

Defendamos, pues, nosotros ahora y hagamos justicia a quienes 
con tanto anhelo perdieron su vida por el proletariado, supieron de-
fender los fueros valencianos, porque no representa nada que unos 
hombres los conozcan; pero si lanzamos una mirada sobre los valen-
cianos, veremos que somos muchos hijos de Valencia más muy poco 
valencianistas, es decir, desconocedores de la historia de nuestra pa-
tria y de la personalidad del mártir de nuestros fueros.

Ostenta Valencia estatuas y lápidas que nos recuerdan sus grandes 
hijos, los conocemos y les admiramos, pero también es de justicia un 
monumento que conmemora claramente las luchas que sostuvieron 
los mártires de las Germanías valencianas y no hacer con nuestro si-
lencio que los defensores de nuestra libertad reposen tranquilamente 
en las páginas de la historia.

L’argumentació de Soto deriva en la necessitat d’un valencianisme 
de caràcter popular i majoritari, capaç d’aglutinar diferents ideologi-
es i classes socials en pro de la defensa de l’aprovació de l’Estatut, un 
dels temes més candents, i alhora polèmics, d’aquell moment. El mo-
nument a Sorolla es podria considerar com el primer pas, doncs, per a 
aconseguir aquesta sinergia. No mancarà, a més, un al·legat en favor de 
l’ús i la transmissió de la llengua, responsabilitat que ja no recaurà no-
més en les mares, sinó que serà compartida pel conjunt de la societat: 

Por esto solamente hay que fortalecer en primer lugar los corazo-
nes valencianos, llegar hasta el rincón más oculto de Valencia y su pro-
vincia, dando a conocer con profunda veneración y respeto la verídica 
personalidad de Guillem Sorolla y sus compañeros; más será menester 
para ello un nuevo rumbo en la vida valenciana, pues el buen valencia-
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no, el que aspire ver en realidad lo que muchos crean un sueño, no mi-
rarán color de política ni sus defectos si no todos unidos, cada uno con 
sus ideas más o menos avanzadas, pero con un solo ideal: ¡el monu-
mento a Guillem Sorolla! Y más tarde el Estatuto. Pero esto no es obra 
de un solo sector político ni de dos, ¡es obra de todos los valencianos!

Luchemos, sí, para conseguir este monumento, con la misma fu-
ria y fortaleza que ellos lucharon por conseguir nuestras libertades, 
y lo mismo que rendimos honor al Rey Don Jaime I podemos hacer 
con Guillem Sorolla, pues si el primero nos concede nuestros fueros y 
engrandece la ciudad, el segundo sacrifica su vida por conservarlos y 
no quebrar con la imposición de la nobleza aquellas leyes de tan mag-
nánimo monarca qué supo reconocer y adaptar la voluntad del pueblo 
valenciano.

No hemos de esforzarnos mucho, pues, para reconocer que lógi-
camente son muchos los valencianos que dedican sus hijos aquí aban-
donen la lengua valenciana y desde la cuna sus primeras palabras son 
en castellano.

¡Proletariado valenciano! Si queréis vuestra libertad pedir el mo-
numento de Guillem Sorolla, que fue el que se sacrificó por nosotros 
y [fue] perseguido tenazmente por la nobleza.

¡Valencianistas! Si queréis desagraviar aquel mártir tanto tiempo 
olvidado y queréis darlo conocer a las multitudes, pedir el monumen-
to a Guillem Sorolla, verdadera atracción de los maravillosos fueros 
valencianos, donde la infancia comenzaría a reconocer y respetar al 
héroe de nuestra libertad.

Y una vez conseguido, pedir con gran entereza el Estatuto, y cuan-
do nos hayan reconocido nuestros fueros olvidaremos los grandes sin-
sabores para exteriorizar la alegría que proporciona la alegría, e iremos 
a los monumentos de Don Jaime I y Guillem Sorolla para decirles:

«Aquí tenéis, por fin, en este documento, la libertad del pueblo 
valenciano y aquí vuestros sucesores que sabrán defenderla hasta 
morir».

Finalment, Rosari Soto romantitza aquest moment, hipotètic però 
no per això menys desitjat, i l’imagina posant com a música de fons 
l’Himne de l’Exposició de 1909. Ara bé, com podem observar, fa una 
modificació substancial del primer vers: 
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Y, entre tanto, los acordes de la música, cual una promesa, 
comenzarían:

«Tots baix els plecs de la nostra Senyera, 
junts i a una veu, germans vingau...»

La submissió i el regionalisme que denota l’arxiconegut vers «Per 
a ofrenar noves glòries a Espanya» esdevé ara un cant a la unitat i la 
transversalitat del valencianisme. No podem assegurar, amb abso-
luta certesa, que aquesta reformulació és una idea original de Rosari 
Soto, però tampoc no podem negar-li rotundament l’autoria. El que sí 
que podem afirmar és que Josep Serrano, compositor de la música de 
l’Himne, va reconéixer que ell havia obligat el poeta Maximilià Thous, 
autor de la lletra, a incloure la paraula «Espanya» en el primer vers, 
cosa que ja va causar malestar entre nombrosos valencianistes de prin-
cipis de segle. De fet, quan el 1925 Primo de Rivera va acceptar que la 
peça esdevinguera l’himne regional de les tres províncies, en una cla-
ra maniobra per a desactivar les incipients reivindicacions nacionals i 
enfortir el regionalisme dòcil i «bien entendido», alguns sectors del 
valencianisme ho van denunciar, però no ho van poder impedir.73 

D’altra banda, l’any 1955, en plena dictadura franquista, la Junta 
Local Fallera d’Alzira va publicar un tríptic amb aquesta alteració de 
l’himne, sense esmentar-ne cap autoria. Ara bé, darrerament, en el dia-
ri Levante s’afirmava que el 1955:

no era la primera vez que se publicaba esta versión. Ya lo había he-
cho con anterioridad la denominada «Penya Cultural Valencianista 
de Alcira» y, posiblemente, con varias décadas de antelación. Un fo-
lleto salido de la imprenta Viuda de Lledó, según se desprende del pie 
de imprenta, ya recoge esta versión que arranca con «Tots baix els 
plecs de la nostra Senyera, junts i a una veu, germans, vingau» bajo 
de logo de la peña valencianista. Este sello del impresor alude a la im-
prenta que estableció Salvador Lledó Nicolau en la calle Mayor Santa 
Catalina en el año 1910 y que, a su fallecimiento en 1931, continuaron 
sus descendientes.74

73 Sobre aquesta qüestió, consulteu «Catalanistes i valencianistes» de Jordi Casas-
sas, Ricard Blasco i Maria Àngels Falqués en la versió en línia d’Història. Política, soci-
etat i cultura dels Països Catalans (Enciclopèdia Catalana).
74 Levante, 30 de setembre de 2015, en línia.

https://www.enciclopedia.cat/historia-politica-societat-i-cultura-dels-pa%C3%AFsos-catalans
https://www.enciclopedia.cat/historia-politica-societat-i-cultura-dels-pa%C3%AFsos-catalans
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Versió de l’himne valencià publicat per la Penya Cultural Valencianista 
d’Alzira a l’inici de la dècada dels trenta. Font: Arxiu Municipal d’Alzira.

Hem pogut localitzar el fullet que esmenta l’article i, encara que no 
està datat, aquesta possibilitat pren força si tenim en compte que la Pe-
nya Cultural Valencianista d’Alzira estava molt mobilitzada durant els 
inicis de la dècada dels trenta i que és en bona part la responsable de 
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l’èxit del primer gran míting en favor de l’Estatut valencià, celebrat el 27 
de novembre de 1932 en aquesta localitat, durant el qual es van aplegar 
més de quinze mil persones. Siga com siga, és evident que Rosari Soto 
estava al cas del malestar que provocava l’esment a Espanya a l’inici de 
l’himne i o bé va proposar ella mateixa aquesta nova versió o bé se’n 
va fer ressò de la que s’havia posat en circulació des d’Alzira un parell 
d’anys abans. 

L’article de Soto va causar un cert impacte en els cercles valencia-
nistes, fins al punt que l’escriptor i historiador Bernat Bono i Barber li 
respon públicament amb la columna «Dones patriotes»:75

No tinc l’honor de saber qui sóu, mes no importa; per a mi, de huí 
en avant sereu una patriota més que ve a engrosar les nostres rengleres, 
tota plena de delers patriòtics. Jo vos salude cordialment, i us agraixc 
la vostra arribada.

La lectura del vostre article «Recuerdo a Guillem Sorolla» pu-
blicat dies enrere a El Mercantil valenciano, va produir-me una grata 
alegria. Article que va merèixer els més favorables comentaris en les 
nostres penyes valencianistes, ja que ell venia a mantindré el nostre 
criteri, que la fe del nostre poble en les seues llibertats racials, lluny 
d’haver mort, sura ara més potenta que mai per tots els indrets de la 
nostra Pàtria. El vostre article és el flam inicial d’una gran foguera pa-
triòtica que a les dones cal encendre; és, com si diguérem, l’ingrés de 
la dona valenciana al si del sant ideal de redempció de la nostra terra, 
noble ideal al que esperem que desperten els nostres germans de raça 
que jauen dormint el somni de la indiferència.

A partir d’aquest moment, Bono i Barber desenvolupa un al·legat 
de l’ideari valencianista integrador de diferents ideologies i basat en el 
restabliment de les llibertats culturals, polítiques i nacionals, però mai 
amb un afany imperialista, cosa que critica del centralisme estatal i que 
afecta negativament, també, l’economia: 

Deuen saber els valencians, que les reivindicacions socials, els mo-
viments polítics, tenen tots cabuda, siguen de la mena que siguen, dins 
del nostre moviment de reivindicació patriòtica; que eixes energies 
que gasten en aquelles, poden ser aplicades conjuntament a les nostres 
aspiracions de llibertat ; fixeu-vos, sinó, en el moviment de les Germa-

75 Bono i Barber, Bernat (1934). «Dones patriotes». El Camí, n. 111, p. 2.
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nies... Cal, puix, que els valencians tots se’n adonem d’açò; que exer-
cim esta doble acció en les nostres accions, tant polítiques com socials, 
i conseguirem, a l’ensems que les nostres aspiracions de partit o de 
classe, el redreçament de la nostra Pàtria, lliberació que hauria de ser el 
triomf definitiu de la raça valenciana, no per al baix desig de dominar 
a atres pobles o a atres germans, no; sinó pel desig humanitari de ser 
un poble digne de la seua llibertat; per espandir la nostra civilitat i la 
nostra cultura per arreu del món i perquè el nostre moviment econò-
mic, basat en la nostra agricultura i la nostra indústria, fonts de la nos-
tra vida i prosperitat, tingueren un doble espandiment al vores lliures 
dels entrebancs aranzelaris, amb els quals el propi Govern espanyol, 
sota el pretexte de protegir la «produción nacional» —dels atres—, 
arracona i posterga la nostra economia i va enfonsant sistemàticament 
al nostre poble en la misèria més espantosa. 

Tot seguit, l’argumentació se centra en les dones en dos sentits: d’u-
na banda, afirma que les idees valencianistes han començat a calar en 
elles, tot i que massa lentament a parer seu; de l’altra, que la incorpo-
ració femenina al valencianisme pot significar una nova empenta per 
al projecte. 

Les dones valencianes de huí, i vós sóu l’exemple vivent, aneu com-
prenent a poc a poc, molt a poc a poc, però al fi comprenent, que no 
és possible que la nostra Pàtria tinga una vida digna i pròspera com li 
cal, mentres estiga sotmesa a eixe Poder Central que al propi temps 
que ens arruina, va destruint la nostra ànima racialment valenciana, 
per a portar-nos per les dreceres pedregoses d’un uniformisme ridícul 
i retrògrad, molt propi de les primeries del segle passat. Jo vos felici-
te enfervoridament, senyoreta Soto, en nom dels patriotes valencians, 
puix a l’iniciar la vostra idea de dedicar un monument i un homenatge 
als hòmens més destacats d’aquell moviment patriòtic popular de lli-
beració col·lectiva, portat a cap per les nostres glorioses Germanies, 
vos incorporeu d’una manera clara i sense reserves als ja huí centenars 
de patriotes que activament venim lluitant i treballant perquè el nostre 
poble esdevinga conscient de la vàlua de sa pròpia personalitat, camí 
únic per a conseguir la llibertat ansiada i necessària. Benvinguda sigau 
a les nostres rengleres; i que el vostre digne exemple siga ben prompte 
imitat per les vostres germanes de raça, ja que el definitiu incorpora-
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ment de la dona valenciana al nostre moviment li donaria una empen-
ta formidable i un caire nou en la lluita per la nostra llibertat. 

Bono i Barber, però, no es queda en les paraules buides, sinó que 
entoma la proposta de Rosari Soto i mira de concretar la manera i el 
moment de dur-la a terme, amb el suport del valencianisme i amb l’ob-
jectiu de reviscolar el símbol d’unes classes populars patriòtiques, se-
guint la lectura que aleshores es feia de la revolta de les Germanies:

Vós podeu tindre la més absoluta seguretat que el vostre crida-
ment, per lo que als valencianistes i a les entitats representatives d’es-
tos afecta, ha tingut la millor acollida, i que fem vots perquè en dia 
proper —per què no el «Dia de la Pàtria» de la III Setmana Cultural 
Valencianista?— vejam posada la la primera pedra del dit monument 
que tota la Nació Valenciana, com sol home, té el deure de dedicar a 
memòria d’aquells fills del poble, humils pel seu naixement, però molt 
grans per la seua gesta reivindicativa, de les aspiracions d’un proletari-
at patriòtic, i en dia no llunyà fem la seua inauguració. 

Finalment, es convida Rosari Soto, de manera pública i formal, a 
participar activament en les iniciatives valencianistes 

Jo vos he de pregar que concurriu als nostres centres valencianis-
tes; en ells trobareu, sense lloc a dubtes, el caliu i entusiasme que els 
vostres desitjos necessiten; en ells trobareu a germanes vostres que ja 
agrupades, formen la representació de la dona del nostre poble desit-
josa de cooperar al ressorgiment de la Pàtria. Deveu fer propaganda 
dels vostres ideals entre les vostres amistats; conreeu la nostra dolça 
llengua valenciana, la millor manera de fer pàtria, i voreu com el triomf 
serà amb vosatres i amb els vostres ideals. 

Cal que en el nostre moviment valencianista, a l’igual que els de-
més moviments nacionalistes d’Europa, la dona siga l’element princi-
pal que asumint la capdavantera en aquells moments de perill màxim 
o de màxima exaltació nacional, ha de contribuir al aconseguiment de 
llurs llibertats anhelades. Recordeu sinó aquelles rengleres de dones 
patriotes recorrent els carrers de Dublin, els de Praga i els de Varsò-
via... i els de tants atres pobles oprimits per la garra imperialista. Elles 
varen ser qui amb les senyeres en alt, com flames al vent, encengueren 
tots els esperits en una pira d’amor a llibertat de la Pàtria esclavisada. 
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La dona valenciana no podria mancar, ni desmentir aquella tradi-
ció europea. A les que ja valentment figuren entre nosatres, veniu vós 
tota enardida d’entusiasme. 

La resposta de Rosari Soto a aquesta columna no es va fer esperar i 
en el següent número d’El Camí, publicat el 5 de maig de 1934, trobem 
una breu carta oberta a Bono i Barber en què torna a reivindicar la 
necessitat d’homenatjar Guillem Sorolla i insisteix a adreçar-se direc-
tament a les dones per animar-les a implicar-se en el projecte valencia-
nista, per elles i pels seus fills: 

Molt senyor meu: 
Quede molt agraïda i al mateix temps el felicite per el seu article 

«Dones patriotes», puix ja pensava que pendrien nota de la meua ini-
ciativa, treball precisament sense cap valor literari. 

Ara bé, el demanar el monument de Guillem Sorolla es amb l’únic 
fi de fer justícia als grans hòmens i perquè el meu esperit es rebel·la 
davant este oblit, puix des de xiqueta conec i admire als defensors de 
les nostres llibertats, i també ho demane perquè ell ens faria recordar 
el deure d’agraïment que tenim amb aquells hòmens. 

Avant, valencianistes, a no creuar-nos de braços i a buscar en este 
monument els nostres drets, i vosatres, germanes meues, vingau totes 
al cridament d’En B. Bono i Barber, puix es tracta de la llibertat de vos-
atres i dels vostres infants. 

Quedant-li molt agraïda el saluda amb el degut respecte,

Rosario Soto 

El següent article que hem detectat de Rosari Soto aprofundeix en 
aquesta temàtica: «La dona i la llibertat del poble valencià», publicat 
l’any 1935 en el periòdic valencianista d’esquerres El País Valencià. Hi 
reivindica el dret de les dones a participar en la vida política com un 
exercici de llibertat individual i també col·lectiva, alhora que esmenta 
la necessitat de lluitar per l’autonomia, com a dona i com a valenciana, 
sense importar l’estatus civil, soltera o casada. 

Si comencem a estudiar aquest títol no mancarà qui pregunte, i 
què té a vore la dona amb la llibertat? Sense dona no havera existit una 
Agustina d’Aragó lluitant per fer front a les tropes franceses, ni una 
Mariana Pineda que per brodar la bandera tricolor fóra condemnada 
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a morir com un consumat criminal i al mateix temps que no tingueren 
present ni saveren respectar ni el sexe ni l’edat d’aquesta dona.

Actualment, cal reconéixer, que avui són moltes les dones que sen-
ten despertar en els seus cors la gran flama d’eixa independència que 
les lleis d’un incendiari va fer desaparèixer, és també la dona la que 
comença a sentir-se heròica acreditant-se una personalitat que aspira 
sens dubte a ésser lliure i que vol recobrar eixa llum il·luminada per els 
Furs que uns homes amb la seua gesta plena d’heroisme saberen donar 
al País Valencià.

Més, per a que la posició femenina siga més concreta, més digna, 
fa falta que aquestes dones com el xiquet sent l’alegria quant està en 
possessió d’un bon llibre, així elles amb la mateixa alegria han de mos-
trar-se per a exaltar eixa ciutadania convensudes que seria un error 
pretendre no fer ús de llurs drets perquè al mateix temps es posaria de 
relleu que aquesta absència voluntària, fo forçosa de la dona en la polí-
tica equivaldria tant com caure novament en poder d’eixes forces que 
l’únic que saveren fer en pro, no de les dones, sino d’un poble lliure, va 
ser un poble esclau.

És avui quant la dona i, particularment la valenciana, déu tindre 
en compte que al furtar-nos les germanies del nostre poble ens de-
mostra que després de tant de temps surt ara amb més força, amb més 
caliu, com l’estiu després l’hivern i, per què? — perquè a part de la 
nostra història, de les nostres víctimes, està el nostre caràcter lliberal, i 
la dona, coneixent que els destins de la seua terra han segut lliures no 
dubta en reconèixer qu’el seu lloc és al costat i amb contacte per a col-
laborar amb els que amb justícia lluiten per restaurar en els seu dia la 
grandesa que justament aportaria les autonomies valencianes.

Per lo tant res més lògic que la dona començara baix tots conceptes 
per defensar llur vida política, acte que donaria a l’avenir la llum heròi-
ca per a lluitar, primerament, possibilitant la importància i la tasca a 
desenrotllar per la dona, i ja aquesta muralla arrasada es podria anant 
entrant en el terreny d’una manera general i que ho resumiria tot fent 
ús de llurs drets, és a dir, que el sexe femení amb un esclat d’entusiasme 
i amb una gran col·lectivitat demanaria el desenrotllament dels inte-
ressos liberals del nostre poble.

Així és com la dona valenciana parlant-li avui del monument de 
les llibertats valencianes a Xàtiva sent el seu cor bategar d’emoció i 
una veu que pareix dir-li: «Si eres mare i tens fills, tin present que uns 
homes moriren per defensar els furs valencians, i altres baix la ferocitat 
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d’un incendiari moriren, morí l’home, la dona i el nen ignocent, sigues 
tu ara imitant als herois xativencs defensora d’aquestes víctimes, puix 
així seràs la defensora de l’autonomia dels teus fills». Si eres fadrina, 
que siga el teu cor una foguera on mai puguen entrar en ell els san-
guinaris que per la seua crueldat volgueren fer desaparèixer les justes 
aspiracions del poble valencià, que el teu gest, que la teua paraula siga 
sempre per conèixer i defendre la reivindicació lliure del teu poble i 
que quant aplegue el dia de la col·locació de la primera pedra al monu-
ment en Xàtiva que la seua presencia siga com flama que convertida en 
cendra surt ara més potenta demanat a Espanya les nostres germanies. 

Lluitem, sí, germanes meues, per els Furs valencians, puix el mo-
nument de Xàtiva serà més grandiós, més gloriós, si com homenatge 
la dona valenciana escriu en la primera pedra per a que mai puguen 
llevar-lo.

La dona valenciana inclina el seua cap davant els seus màrtirs i jura 
gravar en el cor dels seus fills una doctrina autènticament liberal, puix 
un poble sense llibertat, és poble d’esclaus.76 

Pel que fa al monument de Xàtiva «A les llibertats valencianes» de 
què parla Soto, va ser un projecte engrescador dins del valencianisme, 
però que no es va arribar a dur a terme, i, per tant, va quedar frustrada 
la seua idea que una dona escriguera en la primera pedra, ja que no es 
va col·locar mai. Tot i estar projectat, un canvi de parer de l’ajuntament 
de la ciutat en l’últim moment, durant el mes de juliol de 1935, va fre-
nar tot el procés i el monument va quedar en no res (Ramírez Aledón: 
1987). El monument es va encarregar a l’escultor xativí Francisco Bo-
linches i l’esbós es va arribar a publicar en la primera plana del setma-
nari El País Valencià el 15 de juny de 1935.

A més de la seua implicació amb el valencianisme, sembla que Ro-
sari Soto estava vinculada amb l’anarquisme i, si més no durant la guer-
ra, la trobem mobilitzada en les files del sindicat llibertari CGT. Així, 
el 20 de març de 1938 participa com a oradora en l’acte de clausura del 
Congrés Popular de Solidaritat Valenciana, on fa una sèrie d’exigències 
per adequar les dinàmiques de la rereguarda a la situació de guerra:

Rosario Soto, por las mujeres de Valencia, hizo un llamamiento a es-
tas para su incorporación a los puestos de trabajo. Propuso que se eleve 
una protesta al gobierno para que se cierren los cafés, bares, cines, etc. 

76 El País Valencià. Periòdic valencianista d’esquerres, n. 17, 7 de setembre de 1935, p. 2.
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que todos los que están comprendidos en la edad militar vayan al frente 
y que solamente disfruten de los recreos los que vienen con descanso.77 

Va arribar a ser delegada de la CGT i, amb aquesta condició, va par-
ticipar en la Conferència Nacional de la Solidaritat celebrada al teatre 
del Cercle de Belles Arts de Madrid els dies 1 i 2 de novembre de 1938 
per tal de donar suport a la resistència antifeixista de la ciutat. Durant 
la primera sessió, en què es va donar una forta presència femenina re-
presentant de diferents sindicats i associacions del territori estatal, va 
intervindre «Rosario Soto, delegada de Valencia, que besó a la madre 
de Galán, en representación de las madres valencianas».78

El 9 de juliol de 1973, i en qualitat de secretària femenina del comi-
té local de la Juventud de Izquierda Republicana de València, publica 
l’article «La mujer republicana en la lucha del pueblo» en la revista 
Nueva República de Madrid, l’òrgan portaveu de les joventuts del par-
tit. Hi referma el compromís de les joves d’Izquierda Republicana amb 
els homes que són al front. Amb un to exaltat, anima els combatents: 
«el traidor y el invasor han olvidado que los verdaderos españoles, los 
que aman su Patria y quieren hacer de ella un pueblo feliz, luchan fren-
te a ellos y no cesarán en su lucha hasta hacerles desaparecer del suelo 
patrio». Ara bé, al costat d’aquest marc mental espanyol, acaba l’escrit 
amb la referència valenciana que, d’alguna manera, vertebra tot el seu 
discurs polític: «Y las jóvenes de Izquierda Republicana te decimos: 
“¡Camarada, como nietas de las Germanías, cumpliremos con nuestro 
deber!”». Precisament aquest article és el que s’inclou en l’expedient 
que se li va obrir en la secció politicosocial en acabar la guerra i que va 
servir per a fitxar-la com a enemiga del règim. Fins ara no hem pogut 
esbrinar si va patir conseqüències més enllà d’estar sota la vigilància 
franquista.

Aquest discurs certament bel·licós i que s’explicaria per la situa-
ció de conflicte, contrasta enormement amb els valors que defensava 
abans del colp d’estat de 1936. El contacte directe amb els xiquets i les 
xiquetes que li proporcionava la seua professió com a professora de 
francés la duu a donar una gran importància a l’educació per a la pau 

77 Correspondencia de Valencia. Portavoz de la Unión General de Trabajadores, 23 de 
març de 1938, p. 4.
78 Claridad. Órgano de la UGT, 2 de novembre de 1938, p. 2.
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i la transmissió dels valors com l’empatia, la no-violència i l’antimilita-
risme des dels primers anys de vida. I tot això atorgant un paper fona-
mental a les mares, les quals, organitzades, poden contribuir al capgi-
rament de les inèrcies bel·licoses en el futur. 

En aquest sentit, va publicar a Saragossa, l’any 1934, la columna, 
quasi visionària, «Hoy, mañana. La guerra y los niños», que, tant pel 
valor del seu contingut com per l’interés que presenta a l’hora de con-
figurar-nos una imatge més nítida de la ideologia de Rosari Soto, trans-
crivim íntegrament:

Bien puede decirse que sin ellos sería la vida monótona, triste, 
pues son ellos nuestros regocijo, los que en sus infantiles juegos nos 
hacen soñar con un nuevo porvenir de paz y trabajo.

Pero rápidamente desaparecen esos bellos sueños contemplando 
sus juguetes y sus juegos, todo guerrero, a base de una sola aspiración: 
la de ser «mayores» y actuar de idéntica forma que durante su infan-
cia, y por lo tanto ignoran el valor de su edad y se dedican exclusiva-
mente a pleno entrenamiento de esas luchas qué tal tu conmueven y 
tantos millones de víctimas inocentes cuestan a las naciones.

Vemos a nuestros niños por las calles y en sus manos armas (que 
hoy son inocentes pero mañana serán peligrosas), representando al-
guna batalla, o bien imitando a los protagonistas de alguna película 
americana, donde las armas son el primer sector, o leyendo alguna 
novela guerrera que nuestra infancia con ávido interés va recorriendo 
aquellas perniciosas páginas, desconociendo que son cunas de la igno-
rancia y si miente ponzoñosa cuyos frutos forzosamente han de ser de 
funestos resultados.

Los mayores cómplices de estos niños son sus propios padres, qué 
acceden —¿cómo no?— a la voluntad de sus hijos, y algunos creen 
que ver a un pequeño con un arma y defenderse de supuestos enemi-
gos es enseñarle a ser más hombre, y se muestran orgullosos de aque-
llos inocentes al verles vociferar y dar sablazos a los muebles o en la 
calle con los amiguitos, y, como es lógico, nadie aceptaría que se le 
dijese:

—Es un error lo que hoy pretendes hacer con tu hijo, que ignora 
que con esa alegría que le proporcionas será mañana una desgracia, y 
al propio tiempo una maldición para ti que tú mismo hijo te dará, pues 
le habrás convertido con tu condescendencia en un ser inconsciente 
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de sus actos, y más que esto, en encarnizado enemigo de sus propios 
hermanos.

He aquí lo que muchos padres deberían pensar antes de comprar 
esos juguetes portavoces de fatales consecuencias para todos los pue-
blos que hoy se yergue demandando la confraternidad, luchando con-
tra esos vampiros capitalistas que creen ver un importante negocio en 
la guerra y en la sangre de sus hermanos, pues con su ambición des-
conocen que la «belise» de estas luchas es lo más cruel, inhumano y 
repugnante de la humanidad.

Pero está confraternidad bien pudiera ser conseguida si la educa-
ción infantil fuese desarrollada en diferentes teorías; el niño, por su 
naturaleza, imita cuanto ve; observa un pequeño que su padre opta 
por una posición cualquiera en una silla mientras se dedica a la lectura 
del diario, y al poco tiempo veréis al hijo sentado en la misma actitud; 
es decir con esto que el niño, además de gozar imitando, es un gran im-
presionable. Pues bien: aprovechemos esta cualidad de la cual está do-
tado para formar cultas generaciones que enorgullezca a los pueblos.

Demos, pues, a esta infancia que nos procede, para que no se ade-
lante a su época y pretenda sobrepasar a su edad, libros verdaderamen-
te instructivos; pero nada bélico que suscite en sus infantiles cerebros 
tristes pesadillas; libros enemigos de Marte, con el fin de impresio-
narles con su sabías lecturas y hacerles conocer y comprender lo que 
significa un hombre que se halle en el estancamiento de ese ambiente 
guerrero, y a la vez, lo que representa un ser inculto para la nación.

¿ Juguetes? No hay que dejarles lo que por justicia les corresponde, 
pues sin ellos serían una planta estéril; pero ahora bien: es aquí donde 
se precisa una selección de la cual las personas amantes de la confra-
ternidad optarán por aquellos juguetes instructivos dónde se aguza la 
inteligencia infantil, y son los que poco a poco hacen hacer el amor 
hacia el estudio y el trabajo.

Son estos juguetes los que reclama la infancia, los que le hacen 
pensar y estudiar; pero no esos que mañana se alzaran hacia sus mis-
mos hermanos. Por lo tanto, dejemos que los niños signifiquen risas y 
no pretendamos con nuestras locas aspiraciones convertirlos en fra-
tricidas; antes bien, dejarles que se deslicen pacíficamente por está 
pendiente, de la que más tarde sufrimos los rigores de los desengaños, 
viéndose el mundo ligado por esa inevitable cadena que nos envuelve 
con sus fatales eslabones, con sus engañadoras promesas.
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Pues bien, entreguemos estos libros y estos juguetes instructivos 
a los niños y veremos alzarse el día de mañana hombres que todos 
unidos irán destruyendo sueños incomprensibles, y confraternizando 
lealmente con todos los pueblos.

Pero si se permite que el niño desde su infancia se sienta asesino y 
portador de armas, hemos de reconocer que toda nuestra labor y todo 
nuestro esfuerzo resultaría infructuoso; pero…

Está la madre, y todas unidas pueden formar un potente freno y 
valientemente luchar para que sus hijos, esos niños inocentes que hoy 
son su deleite, no sucumban por alguna bala traicionera; más para que 
ello no suceda no les acostumbréis a juguetes guerreros ni permitirles 
que sus juegos representen batallas; al contrario, enseñarles a respetar, 
y cuando les llevéis a presenciar algún desfile militar decirles con lágri-
mas en los ojos: «¡hijo mío, esas músicas que te parecen alegres han 
sido, en algunas ocasiones, la despedida de unos hombres que, a causa 
de otros que desconocen lo que es la confraternidad, van en busca de 
la muerte; pero tú, hijo de mi corazón, ama y respeta a todo el mundo, 
y cuando seas como ellos y vistas ese traje no olvides que todos, abso-
lutamente todos, sean de dónde fueren, son tus hermanos».79

79 La voz de Aragón, 5 d’agost de 1934, p. 1.
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Elisa Garcia Villalba (València, 19 d’abril de 1912 - 
17 d’agost del 1996)

En una notícia publicada al diari Las Provincias del 19 de juliol de 
1925, s’informa que Elisa Garcia Villalba, estudiant de segon grau de 
la Institución para la Enseñanza de la Mujer de València (IEM), ha-
via obtingut un accèssit a l’«aplicación y laboriosidad». L’article acaba 
així: «Felicitamos efusivamente a las alumnas premiadas y a los dignos 
profesores de tan notable Institución, que con sus trabajos y desvelos 
consiguen poner aquella a la altura que se merece por su historia y su 
amor a la cultura patria». 

Aquesta escola —fundada el 1883, primer amb el nom de Escuela de 
Comercio para Señoras i, a partir de 1888, amb el nom definitiu— era 
el resultat d’una iniciativa de la Societat Econòmica d’Amics del País 
de València, estava presidida per una Junta Directiva, integrada pels 
professors numeraris de la IEM juntament amb la directora de l’Esco-
la Normal de Mestres de València. Es tractava d’un centre privat laic i 
racionalista dedicat, específicament, a l’educació de les dones i a la de-
fensa dels seus drets. Les alumnes pertanyien, en un primer moment, 
a la classe mitjana burgesa, però prompte es va ampliar a les famílies 
treballadores gràcies al nombre cada vegada més alt de matrícules gra-
tuïtes subvencionades per l’Ajuntament de la ciutat. 

Com apunten Esperanza Clares-Clares i Elena Micó-Terol en «La 
educación musical en la Institución para la Enseñanza de la Mujer en 
Valencia», la IEM seguia les pautes de la Institución Libre de Enseñan-
za de Madrid, que reconeixia el dret de la dona a desenvolupar totes les 
seues facultats de la manera més completa possible. Això implicava pri-
vilegiar l’educació davant la instrucció i aconseguir, així, formar el seu 
caràcter, desenvolupar el seu propi pensament, enfortir la seua auto-
nomia individual i dotar-la d’eines que l’ajudaren a viure amb dignitat. 
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Els criteris pedagògics s’assentaven sobre les bases d’un ensenyament 
intuïtiu i pràctic, basat en la comprensió i en el treball experimental, no 
en el purament memorístic. El prospecte del curs acadèmic 1891-1892 
ho explicava clarament:

por el método intuitivo, haciendo ver las cosas antes que las pala-
bras, y sustituyendo a la repetición mecánica de las ideas contenidos 
en un libro, el trabajo personal de la alumna, en el sentido de desarro-
llar su pensamiento y examinar en su propia conciencia las ideas pero 
con el auxilio, pero nada más que con el auxilio, del profesor. En dos 
palabras: enseñanza realista, en vez de la verbalista y libresca. 

Al llarg del temps, la IEM va ampliar les opcions de formació per 
a dones amb dos tipus d’estudis: d’una banda, aquells que oferien a la 
dona una educació bàsica i general, no professional, i, d’altra banda, els 
estudis professionals, destinats a formar les alumnes per a obtenir una 
futura ocupació: cursos de costura i d’escriptura a màquina, escola de 
llenceria i brodat, escola d’idiomes, escola de belles arts (amb secció 
de dibuix i secció de música) i escola d’institutrius, la qual es presenta-
va amb una doble utilitat, ja que proporcionava no només «un medio 
decoroso de vivir, que hoy no aprovechan más que las señoritas extran-
jeras, sino que es de suma conveniencia para la vida de familia y para 
el progreso de la educación nacional el que las madres puedan guiar 
conscientemente los primeros pasos de sus hijos».

Com era habitual aleshores, l’escola era en castellà, però estava es-
tretament arrelada al territori, i combinava l’aprenentatge a l’aula amb 
freqüents visites pedagògiques a «el Grao, Cabañal, Torrente, Mani-
ses, la Albufera, Paterna, Buñol y otras poblaciones para visitar almace-
nes, molinos, fábricas, dragas, monumentos artísticos, etc.», com afir-
ma Luis Miguel Lázaro Lorente en Las escuelas racionalistas en el país 
valenciano, 1906-1931 (1992: 35). Durant els anys vint, el centre se situava 
al passeig de l’Albereda de València i allà va assistir l’adolescent Elisa 
Garcia Villalba a les classes.

Nascuda en aquesta ciutat el 19 d’abril de 1912, és la primera de 
quatre germanes (Elisa, Rosa, Lupe i Raquel), totes filles de Salvador 
i Guadalupe, una parella protestant —cosa poc habitual aleshores—, 
que, possiblement per aquesta condició, van dur les seues filles (si més 
no, Elisa i Lupe) a una escola laica, i tampoc no les van batejar. Salva-
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dor Garcia era tallador d’una casa de moda masculina al carrer Sant 
Vicent, amb un sou que els permetia viure sense excessius problemes 
econòmics, mentre que la mare era mestressa de casa. 

Potser seguint els passos del pare, Garcia Villalba es va fer modista, 
feina que no va abandonar mai. A casa, l’educació exercida pel pare era 
estricta i molt fixada en els preceptes del protestantisme. De fet, va ser 
ell qui va impedir que Elisa Garcia Villalba continuara les seues classes 
de solfeig i piano al conservatori. Tot i això, va arribar a tindre prou ni-
vell per a tocar a l’orgue de la capella protestant, situada al carrer de la 
Palma, número 5, on la família va residir uns quants anys.

Elisa Garcia Villalba amb el seu home, l’escriptor Josep MascarelliI Bosch.

Allà mateix, Elisa Garcia Villalba coneix un jove arribat de Vilallon-
ga, l’escriptor, ceramista i també protestant, Josep Mascarell i Bosch, 
amb qui començà a festejar l’any 1928. Juntament amb el seu promés, 
comença a freqüentar els cercles valencianistes que van agafar embran-
zida durant els darrers temps de la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930), com ara Acció Cultural Valenciana, que publicà la revista Acció 
Valenciana,80 i l’Agrupació Valencianista Republicana, responsable del 
setmanari Avant, mentre que la revista Taula de Lletres Valencianes con-
tinuarà editant-se. 

80 Sobre Acció Valenciana, vegeu l’estudi de Santi Vallés (2008).
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És en aquests moments quan apareix el nom d’Elisa Garcia Villal-
ba com a signant de tres articles en la revista Acció Valenciana, tots al 
voltant de la llengua. Ara bé, segons apunta Gabriel Garcia Frasquet 
(1991:15):

El jove Mascarell, amb tan sols 20 anys, es trobava encara durant 
aquell període complint el servei militar, la qual cosa li impedí la par-
ticipació directa en aquestes empreses valencianes, o fins i tot signar 
articles de caràcter més o menys polític. Ho solucionarà amb la col-
laboració de la seua promesa, Elisa, que constarà com a autora d’uns 
escrits que comentaven prèviament entre tots dos, però que elaborava 
Mascarell. Aquest recurs li servirà per a adreçar-se, en ocasions, direc-
tament a les dones valencianes sense que la diferència de sexe entre 
l’emissor i les destinatàries interferís el missatge, que es basava en la 
importància de les mares en la vida de la llengua, ja que elles n’eren les 
transmissores. Amb aquesta argúcia enviarà escrits al setmanari Avant; 
participarà en el concurs literari de narracions infantils convocat per 
Nostra Novel·la, què li editarà el conte «El violí»; i publicarà textos de 
reivindicació valencianista en el butlletí Acció Valenciana, junt als d’E-
mili Gómez Nadal, Joan Beneyto o Manuel Sanchis Guarner. 

Aquesta afirmació ve avalada per les llargues converses que Garcia 
Frasquet va mantindre amb Elisa Garcia Villalba durant la preparació 
de l’edició pòstuma de la novel·la Romeu, un camarada de Mascarell i 
Bosch. El mateix Garcia Frasquet ens ha indicat que, en ser preguntada 
per l’autoria d’aquests textos, ella sempre responia «açò ell, açò ell». 
Efectivament, les dates dels articles i del conte esmentats coincidei-
xen amb el servei militar de Mascarell, que s’hi va presentar voluntàri-
ament el 1929 per no haver d’anar-se’n de València, la qual cosa li per-
metia mantindre el contacte directe amb la seua promesa i, si més no, 
idear conjuntament els escrits. El primer a publicar-se fou «El violí», 
aparegut el 18 d’octubre de 1930 en el número 23 de la revista setmanal 
Nostra Novela. Aquesta narració fou reeditada el 1932 en la col·lecció 
«Contes infantils» de les Edicions del Centre d’Acció Valencianista. 

Es tracta d’una història de caràcter melodramàtic, protagonitza-
da per Miliet, un xiquet de deu anys, molt pobre. Abandonat pel pare 
quan va nàixer, viu amb la seua mare, malalta, i «si no fora per les ve-
ïnes qu’es compadeixen... que mal ho hagueren passat!» (p. 7). La nit 
de Reis, Miliet es troba embadalit al carrer escoltant un cec que toca 
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el violí. Per casualitat, parla amb un home, al qual li explica la seua si-
tuació i li confessa que «si els Reis volgueren deixar-me un violí, jo el 
tocaria com este ceguet, i podria guanyar per a que ma mare no patirà 
tant» (p. 9). El final, prou inversemblant, ens descobreix que aquell 
home era el pare de Miliet, un violinista reputat que, penedit, torna 
amb la seua família carregat de regals

Portada de la primera edició de la narració infantil El violí, d’octubre de 1930 
en el número 23 de la revista setmanal Nostra novela, reeditada el 1932 en la 

col·lecció «Contes infantils» de les Edicions del Centre d’Acció Valencianista

Una setmana abans de publicar «El violí», l’11 d’octubre de 1930, 
trobem la resposta pública a una suposada carta enviada per Elisa Gar-
cia Villalba al setmanari Avant: «Rebuda vostra nota i la encoratjadora 
poesia. Heu[s] ací el feminisme que’ns cal en els moments actuals. Tot 
ens anima a seguir AVANT». Malauradament, no hem pogut trobar el 
poema esmentat ni en Avant ni en altres publicacions periòdiques d’a-
quells anys, segurament perquè va quedar inèdita. Dos mesos més tard, 
s’inicia una triple contribució, signada per Garcia Villalba, a la revista 
Acció Valenciana, sempre amb articles opinió al voltant de la llengua. 



140

La primera columna, titulada «El llibre que fa falta», apareix el 23 
desembre de 1930 i tracta sobre la necessitat d’una gramàtica didàctica 
adreçada a aquelles persones que volen aprendre valencià. Es reconeix 
la tasca dels erudits, però s’apunta que escriuen per a minories i, per 
això, es reivindica la necessitat d’acostar-se al gran públic de manera 
més pedagògica, no només per facilitar l’accés a la llengua escrita sinó 
també per seduir aquelles persones que mostrarien un cert interés en 
aquest sentit però que no són valencianistes convençudes, com la pro-
tagonista —i signant de l’article— reconeix que ho és. 

L’estratègia que exposa és molt realista, però no perd de vista l’ob-
jectiu final, és a dir, recuperar i normalitzar l’ús de la llengua entre la po-
blació, cosa que denota una profunda consciència i fidelitat lingüística:

Érem enraonant sobre qüestions valencianes; jo lloava i definia la 
nostra llengua; de sobte em preguntà: «com dependria a escriure i 
llegir correctament i sense moltes complicacions l’idioma valencià?». 
Fixeu-vos en la pregunta i diguau-me què haguereu contestat vosal-
tres; no anava a dir-li que fera com jo, ço és, què comprara totes les 
revistes i novel·les que es publiquen i que amb molta fe i constància 
anara deprenint-lo.

Haver-li indicat una gramàtica, direu vosaltres, però, vos haveu fi-
xat que deia que no volia complicacions, i deprendre-lo correctament? 
Sí? Puix assabenteu me d’una gramàtica valenciana que reuneix que 
aquestes condicions, vos ho agrairia moltíssim.

No esmentaré les que pretenen emprar l’ortografia castellana, no 
val la pena.

De les altres et mira la del P. Fullana i no negaré que conté quelcom 
de bo i que ha fet prou labor per el nostre idioma; però, portat, pot és-
ser per la corrent del poble, sembla massa donat als vulgarismes, i, per 
consegüent, no la vaig creure recomanable per a la meva amiga.

Després, vaig pensar amb el llibre d’En Revest i Corzo. Aquest sí 
que pot dir-se que és un remarcat avanç vers la cultura i conreu de la 
llengua… però, per a qui? Cregueu que no sabent-ne gaire el valencià, 
pot aconseguir-se quelcom amb aquest llibre? Comencem perquè no 
sabria ni llegir-lo, i com, doncs, podria assabentar-se i enterar-se de 
les regles que En Revest exposa? Puix direm el que ell mateix diu: que 
és un llibre per a l’estudi i el conreu de la llengua i no per a un que vol 
aprendre-la.
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Sobre les gramàtiques catalanes no podria dir res, puix s’havera 
esglaiat de que li diguera que comprara una gramàtica catalana per a 
deprendre el valencià.

Ara em quedava un camí: els diccionaris i vocabularis, però si vos 
fixeu amb els títols veureu que tampoc serveixen: «Diccionari (o vo-
cabulari) valencià-castellà», ço és, un consultori per a saber com es 
diu en espanyol una paraula valenciana, quan tot al contrari és el que 
fa falta, saber com es diu en valencià una paraula espanyola.

— Llavors —preguntareu— què fereu i li aconsellarem a la vostra 
amiga? Per de prompte em vaig comprometre a ensenyar-li el poc que 
jo sé, però aleshores vaig fer-me les següents conclusions:

1a. Dissortadament, hem d’admetre que la majoria dels valencians 
sols coneixen la gramàtica espanyola i les seues regles; per consegüent, 
si volem que aquests aprenguen el valencià s’els haurà de donar una 
gramàtica sucinta dels idiomes espanyol-valencià però esplicada el 
més clar i senzilla possible.

2a. Quasi totes les paraules i vocables espanyols són coneguts per 
la major part dels valencians i expressades a tot arreu, per consegüent, 
si la nostra aspiració és que tothom conega i escriga amb riquesa de lè-
xic l’idioma nostre, devem donar-los un vocabulari espanyol-valencià, 
però fugint dels vocables que no siguen necessaris o en desús i procu-
rant fer-lo breu i concís. 

I. Seleccionar totes les paraules que puguen enaltir la nostra parla, 
triar català les que no puguen esglaiar els anti-catalanistes, i rebutjar 
també els barbarismes vulgars, ço és, fer una gramàtica sense pretensi-
ons filològiques i sense buscar com a lectors els que volen escriure el 
valencià com hom parla.

II. Fer un vocabulari per a consultar quan hom desitja escriure una 
lletra o article i dubte de com es diu en valencià el que ell coneix per-
fectament com es diu en espanyol.

Que tinga a més, les frases més corrents i de més ús en espanyol i 
valencià respectivament, per a què hom diga adéu i no adiós, fins i no 
hasta, després i no después luego, etc.

Mot final: deu de ser impresa en un sol llibre la gramàtica i el voca-
bulari a ésser posible.

Fer una edició econòmica per a què tothom puga tindre-la. 
I fer molta propaganda per a la seua venda.
Açò, doncs, és una de les necessitats més grans que hi ha en aquest 

moviment valencianista.
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Als escriptors pregue tinguen en compte aquestes conclusions 
naixcudes de l’amor que sent per l’engrandiment i l’esdevenidor de la 
nostra pàtria València.

Tant de bò sentiren aquest prec, i prompte puguera veure’s aquesta 
gramàtica als aparadors d’una llibreria.81

Més enllà del contingut sociolingüístic i les propostes d’aquesta 
columna, caldria destacar la situació que desencadena la reflexió que 
es duu a terme: una conversa entre dues dones, sense intermediació 
masculina de cap classe, sobre «qüestions valencianes» —polítiques, 
culturals, socials— entre les quals, és clar, es troba la llengua. Intuïm 
que aquest intercanvi d’idees o de parers que a hores d’ara considera-
ríem completament normal, no ho era gens en la València dels anys 
trenta, i encara ho era menys deixar-ne constància pública i per escrit. 
Per això, el fet que el desencadenant de l’article siga aquesta «anèc-
dota» —verídica o no— és certament innovador dins el valencia-
nisme d’aleshores. El fet, però, pren més rellevància quan observem 
la continuïtat dels escrits signats per Garcia i Villalba, els quals, com 
veurem tot seguit, van fer l’esforç d’articular un discurs valencianista 
convincent i adreçat específicament a les dones, a les quals s’intentava 
convéncer de la importància de parlar, escriure i transmetre la llengua 
intergeneracionalment. 

No debades el 20 de gener de 1931, és a dir, ni tan sols un mes des-
prés d’aparéixer «El llibre que fa falta», es publica en Acció Valenciana 
una lletra oberta amb un títol ben explícit adreçat al públic potencial 
del text: «A les meues companyones valencianes, alacantines i caste-
llonenques». El propòsit no és un altre que atraure les seues contem-
porànies cap al moviment valencianista —polític i cultural— i, sobre-
tot, fer-los recuperar l’autoestima lingüística. Però va un pas més enllà, 
i es comença a reivindicar un projecte molt més ambiciós, com és l’en-
senyament reglat de la llengua, tot començant per l’escola: 

Cares amigues: encara que estrany vos semble, huí vaig a escriure 
vos en valencià; ja sé que em direu que no en sabeu massa, i que, pot-
ser, que ni m’entengau. Ja sé que no és de vosaltres sols la culpa, sinó 
deixa errònia ensenyança tinguda dels vostres pares, per creure-ho 
més elegant, però que no és sinó això que es diu coentor o cursi. Però 

81 Acció Valenciana, n. 23, p. 4. Les cursives són originals.
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penseu que si ara no en teniu en part la culpa, vostre serà algun dia, 
potser en el mateix cas. bé, de això deixem-ho per a una altra lletra, car 
en aquesta vull dir-vos que el com del que passa a València.

Amb gran interès seguixc tot el moviment valencianista, ço és, va-
lencianista, pero no creo que ho dic perquè haja estat hissada (amb 
gran joia, però hem de mirar que era en temps de fira) la nostra glorio-
sa senyera; no, no crec que de Reial Ordre puga sortir massa valencia-
nisme, per muy bien entendido que siga.

Em referixc al que, podríem dir, moviment cultural i fins polí-
tic; heus ací per exemple, aquesta excelent revista, guiada per l’ele-
ment universitari, ço és d’on València deu esperar el seu esdevenidor: 
AVANT és sinònim i fins alegoria d’una fi per aconseguir i també una 
prometença…

En fi, molt pot dir-se d’aquest sentit, però no ho faig per la senzilla 
raó de que ja altres ho han fet d’una manera feliç ( Jordi de Fenollar, 
per exemple). Però a que vosaltres que vos cregueu tan valencianistes 
perquè mengeu arròs amb paella o bunyols, no haveu ajudat en res a 
d’aquesta labor per la nostra Pàtria Valenciana?

A vosaltres, doncs, valencianistes —llevantines podria’s dir— de-
sitge adreçar-vos aquesta lletra. Dona valenciana. Hermosa flor, admi-
rada ja per l’immortal Cervantes, que jugava la llengua que parlaven, 
dient: «Que sols la portuguesa podia competir amb ella en la dolçor 
i la gràcia».

Cantada també pel gran poeta italià Edmund d’Amicis i pel gran 
literat August Ficher, glòria de la literatura alemanya. Heus ací el seu 
testimoni:

«Els valencians semblen combinar totes les ventages dels habi-
tants del Nord amb les pròpies dels naturals del Sud. Tenen la fortalesa 
d’un i la susceptibilitat dels altres; el valencià és robust com un roure i 
ardent com un provençal.»

La mateixa observació, segueix dient Fischer, es pot aplicar a les 
dones. Per la beutat del seu cutis, pels seus cabells clars i per la seua 
robusta i encisera figura, podrien ésser preses per filles del Nord; però 
les seues gràcies, la seua sensibilitat, la seva vivacitat, les proclamen 
com a nadiues d’una terra del Sud».

Ja veus, d’un, com deus estar orgullosa de la teua terra, d’aquest 
meravellós verger sols comparable a la desapareguda Atlantida.

Ella dóna les flors més flairoses, els fruits més saborosos i exqui-
sids, i les dones descrites per Fischer!
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Dona valenciana! No t’avergonyes de la teua terra ni de la teua 
llengua! Eixa llengua tan sublim i melodiosa i tan per sobre d’eixa que 
parles per creure-la més fina, però que no seria ni un xic més expres-
siva que la nostra a no ésser pel gran nombre de conreadors que té, 
mentrestant combateixen a mort la nostra; però si hagueren obrat lle-
ialment els seus enemics, ço és, permitint el seu ensenyament a les es-
coles, vosaltres mateixa no diríeu que el valencià és poc expressiu. Així 
i tot ja vorem algun dia.

Dona valenciana!  
Parla i escriu en valencià!  
Ensenya’l als teus fills!  
Ensenyem-lo a l’escola!  
Vos estima de tot cor la vostra

Valentina
(per la transcripció: Elisa Garcia i Villalba)82

En aquest cas, com podem observar, s’usa un joc de màscares, on 
qui genera els articles seria una tal Valentina —¿pseudònim de Mas-
carell i Bosch?—, mentre que la persona Elisa Garcia i Villalba només 
es limitaria a transcriure’ls —¿però d’on els transcriu?, ¿de les conver-
ses mantingudes per la parella?—. Cal recordar que, durant la dictadu-
ra de Miguel Primo de Rivera (13 de setembre de 1923-28 de gener de 
1930), tota la premsa de l’època havia de passar per un procés de censu-
ra i que potser per aquesta raó es fa servir aquesta tàctica. També po-
dria ser que la molt comuna modèstia a què, d’alguna manera, estaven 
obligades les dones que s’exposaven públicament, duguera a situar en 
un segon pla, com a mera mecanògrafa, el nom d’Elisa Garcia Villalba. 

Siga com siga, Garcia Villalba, Mascarell Bosch o tots dos, man-
tenen la seua paraula i poc després, concretament el 5 febrer de 1931, 
es publica en Acció Valenciana una nova lletra oberta titulada «A les 
meues companyones v., c. i a.» (on les sigles corresponen a valenci-
anes, alacantines i castellonenques) que és continuació de l’anterior. 
En aquest cas, com ja s’havia anunciat, el tema tractat és la infidelitat 
lingüística, que es denomina «fòbia castellanista», la qual s’analitza te-
nint en compte, també, el desavantatge històric que ha patit la llengua 

82 Acció Valenciana, n. 18, p. 2.
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escrita a causa de la diglòssia i la persecució a què havia estat sotmesa 
durant segles: 

Estimades amigues:
Vos vaig promèter que en ma segona lletra parlaria sobre la «fòbia 

castellanista», ço és, la mania que té el nostre poble de parlar dit idi-
oma i menysprear el nostre. Ara bé, que dit siga de pas, no és que jo 
rebutge el castellà, puix el sé i el parle, però primer la meua llengua i 
després totes les qu’es vullguen.

Anem, puix, a exposar algunes causes i motius d’açò que direm 
«castellanisme».

Una de les primeres i més nombrosa és el que diguérem l’altre dia, 
coentor, ço és, la gente que creu que el castellà és més elegant, i per con-
següent al parlar dic idioma els dona un segell de distinció que moltes 
vegades està molt lluny de tindre, i oblidant el refrá que diu que «la 
mona encara que de seda es vista, mona se queda»; també els hi ha 
que diuen que parlen el castellà «porque es más fino» i que no saben 
altra llengua; ignorant que el que ells parlen no és castellà, almenys el 
lexic.

No haveu oït mai dir «me hase mal la cabesa», «trae buena cosa» 
i quedar-se més satisfets que si hagueren descobert la pedra filosofal? 
Res no direm també de frases com aquestes esteamos, cualas, chíncho-
les... i prou, aquests botons de mostra són per a els que diuen que el va-
lencià està castellanitzat… Digne de tota lloa és el castellà però aquest 
conreadors em tém que no li fan gaire bé, car, parlant-lo així, el com-
ceptuem com a un article de luxe, un xarleston o un traje dernier cri.

No amigues, no devem tindre al castellà com a més fi i de més 
nombrós lèxic, puix que el valencià pot ser que tinga tants o mes voca-
bles que el castellà i tanta precisió gramatical. Ara bé, hem d’admetre 
dissortadament que el castellà ha sortit per sobre nostra llengua, però 
hem d’analitzar les causes, doncs, mentres s’ha combatut a mort a la 
nostra parla, el castellà ha estat dia per dia conreuat i fins augmentat 
amb noves formes i nous vocables, i açò, ga contribuït a que avui as-
solixca la ventajosa posició, fonètica i ortografia per sobre la nostra; a 
més, la discordància dels nostres escriptors no ha deixat que es fera res 
en concret però em sembla que esdevé una nova aubada pera la nostra 
literatura i la nostra llengua.
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Una altra causa, és el creure que és de mal educats el parlar la nos-
tra llengua als forasters i a tothom que parla castellà. Direm doncs allò 
d’«hostes vindran que de casa ens trauran...».

Açò és, en resum, aquest castellanisme que preten impedir-nos par-
lar la nostra pròpia llengua, però que de nosaltres depèn contrarres-
tar-lo. Encara que la nostra labor està, es pot dir, en la llar i especial-
ment a les mares, vull adreçar la meua següent lletra que direm «el 
valencià a la llar».

Adéu estimades,
vostra cordial amiga,
Valentina83

En aquest article, doncs, trobem com Valentina —Elisa Garcia Vi-
llalba (?)— i Mascarell i Bosch (?) s’adrecen a les dones com a ele-
ments fonamentals per a la superació de l’autoodi i la recuperació de 
l’autoestima lingüística i de l’ús social de la llengua. Ho fa(n) amb uns 
arguments de pes i ben elaborats que ens demostren un domini gens 
menyspreable de les causes que havien provocat la situació sociolin-
güística del moment, tant històriques com sincròniques, amb l’esment 
a les pugnes per la fixació de la normativa que, en aquells anys, es do-
naven entre diversos escriptors. Les opinions exposades ens mostren 
una dona —una parella (?)— realment preocupada per la qüestió lin-
güística i implicada en la tasca de trobar-hi solucions adequades, unes 
solucions que només funcionarien amb la participació de la meitat fe-
menina de la població, i d’això n’eren plenament conscient. 

És difícil qualificar i quantificar l’impacte que van tindre aquestes 
darreres columnes adreçades a les dones d’arreu del País Valencià, so-
bretot si tenim en compte que Acció Valenciana va desaparéixer poc 
després de la darrera contribució que hem mencionat, el 15 d’abril de 
1931, després d’un any de vida i just l’endemà de la proclamació de la 
Segona República Espanyola. Ara bé, sí que tenim constància que els 
articles signats per Garcia i Villalba/Valentina es van tornar a publi-
car pocs mesos després, concretament el 15 i el 29 d’agost de 1931, en 
el setmanari valencianista El Poble valencià, números 7 i 8 respectiva-
ment. Els textos es presentaren sense modificacions, però la signatura 
afegeix, entre parèntesis, una informació rellevant juntament amb el 

83 Acció Valenciana, n. 19, p. 3. Cursives originals.
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pseudònim Valentina: «Per la transcripció, Elisa Garcia i Villalba, del 
Centre d’Actuació Valencianista». Es tracta d’un reconeixement explí-
cit i públic, doncs, de la implicació amb aquesta entitat.

A partir d’aquest moment, apareixen dos articles nous, atribuïbles 
al tàndem Garcia Villalba-Mascarell Bosch, en El Poble valencià, el mit-
jà impulsat pel Centre d’Actuació Valencianista nascut el mes d’agost 
de 1931 arran de la proclamació de la Segona República Espanyola el 
14 d’abril d’aquell any. Mascarell i Bosch, que ja havia finalitzat el seu 
servei militar perquè se’n va reduir la durada de dos anys a un amb 
el Reial decret del 19 d’agost de 1930, en va ser un dels membres fun-
dadors, juntament amb altres valencianistes, tant de dretes com d’es-
querres.84 La primera columna apareix el 3 d’octubre de 1931 amb el 
títol «El valencià en la llar», i se centra en la responsabilitat de les 
dones —i especialment les mares— a l’hora de transmetre la llengua 
intergeneracionalment:

No hi ha tasca més grandiosa i més sublim que la que li està marca-
da a la mare en la llar, siga en el sentit que siga.

La mare ho és tot. Des de que comença la fecundació, fins a que a el 
infant l’envien al col·legi, sols a la mare li pertany el formar o modelar, 
millor dit, aquell tros de matèria pròpia, continuació de la seua vida; 
així, puix, a la mare cal convèncer i assabentar de certs errors en la, huí, 
educació castellanista.

En la llar que és a on l’infant devía rebre i aprendre a parlar la seua 
llengua, és on gràcies a la educació dels pares, producte d’una heredi-
tària ignorància o del modernisme castellà, prenen el costum d’expre-
sar-se en una llengua estranya fins dels propis pares, car és freqüent 
el cas de que ells mateixa no el saben parlar ni mitjanament, o bé que 
sabent-lo, parlen amb dos esposos en València i tot seguit li parlen el 
nen en castellà.

Cregueu que això és correcte i profitós per a l’infant? Vejau alguns 
d’estos matrimonis i fixeu-vos cóm parlen els fills i trobareu que de 
dues llengües tant hermoses, parlen un horrorós bilingüisme, puix en-
cara que els pares li parlen el castellà, al carrer oiran a tothora el valen-

84 Recordem que el Centre d’Actuació Valencianista va ser una entitat creada per 
a aixoplugar el valencianisme de totes les ideologies, però que el 1935, i després d’u-
na etapa amb clares tendències conservadores, va esdevindre el Partit Valencianista 
d’Esquerra.
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cià i com sa tendra inteligencia sols li permitix el imitar i copiar lo que 
veu i escolta, no sap discernir si aquesta paraula és d’ací o és d’allà, i per 
consiguient totes les parla sense diferenciar i a tot arreu.

Perçò no és estrany oír frases com aquestes: «ahir estava yo malo y 
la mama volia purgarme». «Mamá, limpio la taula?». És tan freqüent 
que em sembla que no ningú haurà deixat d’oirles alguna vegada.

Diguau-me doncs, a quina llengua pertanyen eixes frases?
No crec, puix, que s’asolixca res de bo ensenyant a l’infant el caste-

llà en la llar valenciana: a més, com en l’escola (per ara), no li ensenyen 
altra, ja l’aprendrà, puix llavors ja la seua inteligencia li farà escullir les 
paraules valencianes i castellanes, segons com parle. Dona valenciana, 
parla sempre el valencià i ensenyalo als teus fills; en l’escola ja depren-
drà el castellà i potser moltes llengües; però no, no et lleves el plaer d’o-
ïr a tothora eixa paraula què és per sí sola tot un poema. Mare meua!

I per a finar, vos contaré lo que vaig oïr una vegada. 
Estant discutint de valencianisme, un jove deia:
—El valenciano llegará el día que desaparecerá completamente.
—No, jove (replicarà un senyor ja vell que escoltava i res havía 

dit); no desapareixerà mai. Quan jo era com vosté, deien lo mateix, 
però jo li garantirse que mentres la paraula «mare» existixca, no mai 
desapareixerà, puix per castellanisat que ú estiga, sempre a l’hora mala, 
en l’agonia i pròxim a la mort, a tots, a tots! els vé als llavis, sortida del 
fons del cor, la paraula sempre eterna, tota amor!

Mare meua!!
Sigau, puix, veritables mares de vostres fills!
Fins l’atra, vostra cordial,
Valentina
Per la transcripció, Elisa García i Villalba (del Centre d’Actuació 

Valencianista)85

Aquest text es tornà a publicar quatre anys després, sense modifica-
cions, en el número 67 d’Acció (7 de setembre de 1935). Per la seua ban-
da, el 24 octubre de 1931, al número 16 d’El Poble Valencià, es publica 
la columna «El valencià a l’escola», en el qual, a partir d’una modèstia 
molt típica dels textos femenins, proposa, que es deixe de castigar les 
criatures per parlar valencià a les aules i que l’estat reconega el dret a 
ensenyar-lo:

85 El Poble Valencià, n.13, p. 3.
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Hui vaig a parlar-vos, o millor dit, ho intentaré, puix el tema no 
és per a tractar-lo una simple dona, sinó per un veritable pedagog, ja 
que’s tracta d’un dels problemes més apremiants per al l’esdevenidor 
de nostra Pàtria, però no obstant, faré lo que puga; a més, suponc que 
vosatros sereu benignes ab mi.

Com vos dia en la meua passada lletra, el nen quan va a l’escola 
(principalment ací a la ciutat) per dissort, ja ha après a menysprear la 
seua llengua, gràcies a la ja dita coentor dels pares.

Açò sols els mestres podrien contrarrestar-ho o fer almenys que 
estimaren igual ambdues llengües. Clar que per açò caldria que els dits 
mestres sentiren un poc d’amor i respecte a la seva terra, a la seua Pà-
tria, cosa per cert difícil de trobar. D’ahí que no és estrany vore mestres 
que éssent fills de pobles valencians i havent estat destinats al mateix, 
han obligat als xiquets a parlar-los en una llengua que dies abans ells 
mateixa no sabien o no parlaven encara, arribant alguns fins a castigar 
al nen que s’ha atrevit a parlar-los en valencià, i si dolorós és vore que 
això ho fan els de casa, més dolorós és pensar lo que faran els de fora.

La mare d’una amiga meua em donà la raó a lo que termine d’expo-
sar, puix deia que la seva mestra, quan oïa una paraula Valenciana (en 
Patraix) dins de costura, pegava aquí l’havia dit fent-li després repetir 
dues o tres vegades els verbs castellans com si a la força es poguera 
fer borrar lo que s’ha mamat i es porta en l’ànima: la llengua en la que 
s’han oït les expressions inefables de la mare valenciana, eixa mare 
que sap dir eixes paraules que tan tontes semblen i són tan grans, tan 
sublims…

A més, eixes escoles a on s’ensenya a nostres infants en una llengua 
estranya i deprendre una «Historia de España»tan falsa i arbitrària, al 
capdavall són pagades ab diners valencians, per consegüent no seria 
massa demanar els mestres, que per amor propi uns i per considera-
ció i respecte atres, feren lo mínim que devia fer-se, no enganyar els 
xiquets dient-los que el valencià és un dialecto, ja que el valencià és el 
seu idioma natural i històric.

I a l’Estat Central, a eixe padrastre que fins ara patim, que’ns conce-
dira el dret d’ensenyar en ell als nostres fills!

I per a que vejau que no tots els pobles estan ni mitjanament cas-
tellanisats, heus ací unes observacions fetes per un mestre castellà en 
terres valencianes: deia dit mestre que quan plantejava una operació 
aritmética a un dels xiquets, estos feien, per exemple, en veu baixa: 
«quatre i cinc, nou», i tot seguit, en veu alta, «nueve», és a dir que 
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se ment treballava en valencià, donant així la prova de que per a ell el 
castellà era una imposició.

Atra era que, preguntant a un nen una lliçó, este es quedava em-
bobat, sense comprendre, fins que algú més major li ho explicava en 
valencià i tot seguit notava’s un suspir de joia i satisfacció, no sols pel 
xiquet preguntat, sinó per tota l’escola.

Tot açò ens ve a demostrar que no seria un desacert baix ningun 
concepte, el que’s tornarà a ensenyar en nostre idioma en les escoles 
sinó per fet, per dret nostres.

Valentina.
(Del C. d’A.V.) 

Ens trobem davant unes columnes afins al moviment de renovació 
pedagògica, també en el sentit valencianista, que es va dur a terme du-
rant el primer terç del segle XX i en el qual es va implicar, entre altres, la 
mestra Empar Navarro. Garcia Frasquet (2000: 16) afirma que Masca-
rell Bosch va continuar usant l’estratègia de signar amb el nom d’Elisa 
Garcia Villalba, tot i que ja no ho necessitava perquè ja havia recuperat 
la seua vida de civil i que per aquest motiu, en diverses ocasions, tro-
bem articles signats amb el seu nom real —complet o només amb les 
inicials—, o amb altres pseudònims, com ara J. Mig, Dr. Argos, Argos 
o A. Però hi ha un altre element que ens fa dubtar de la no intervenció 
escrita d’Elisa Garcia Villalba en tots aquests textos, i és que, després 
de la guerra, va estar fitxada a la secció politicosocial per dos motius.86 

En primer lloc, trobem una fitxa personal on llegim: «García Villal-

86 Com s’afirma en la descripció de PARES (Portal de Archivos Españoles): «La 
Sección Político-Social tiene su origen en las instancias creadas en 1937 en el seno del 
Cuartel General de Franco en Salamanca, encargadas de la recogida de documenta-
ción del enemigo, en concreto la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomu-
nista (OIPA) y sobre todo el Servicio de Recuperación de documentos, creado en 
julio de 1937 a raíz de la toma de Bilbao, aunque no toma cuerpo oficialmente has-
ta que en 1938 se crea la Delegación del Estado para la Recuperación de Documen-
tos. Esto se formalizó en 1944 con la creación de la Delegación del Estado para la 
Recuperación de Documentos, en cuyo reglamento figura que el organismo estaría 
compuesto por dos secciones subdivididas en negociados. Una de ellas sería la de-
nominada POLÍTICO-SOCIAL, en la que “serán custodiados todos los documen-
tos de carácter Comunista, Marxista, y político-social, recuperados y que se recu-
peren”» (en línia: <http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.
htm?archivoId=1&id=1040739>).

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?archivoId=1&id=1040739&eventDescendiente=descendienteDetail
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?archivoId=1&id=1040739&eventDescendiente=descendienteDetail
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ba, Elisa. Concursante del Curso Literario de las Juventudes Española, 
de la F.I.J.L. Valencia. P.S. BARCELONA. Carp. 835. Fol. 1.1.135.». FIJL 
són les sigles de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, tam-
bé conegudes com a Juventudes Libertarias ( JJLL), una organització 
constituïda a Madrid en agost de 1932 per joves anarquistes de Valèn-
cia, Barcelona, Granada i Madrid que, ràpidament, es va estendre per 
tot l’estat. Van destacar en l’extensió de la revolució col·lectivitzadora 
i esdevingueren la tercera branca del moviment llibertari, juntament 
amb la CNT i la FAI.87 A València, la seu es trobava al carrer de la Pau, 
just al costat de la seu del Comité Provincial de Dones Antifeixistes. 

Aquesta fitxa està acompanyada pel veredicte del concurs, emés a 
València el 28 de febrer de 1939. S’hi diu que una de les obres guanya-
dores en la categoria de reportatge és «El muerto», un text presentat 
sota el pseudònim Valentina que es correspon amb el nom real d’E-
lisa Garcia Villalba. Desgraciadament, no hem pogut localitzar enca-
ra l’escrit original.88 Davant d’aquesta documentació, se’ns planteja la 
qüestió de si Mascarell i Bosch va realment arribar a presentar-s’hi sota 
el pseudònim de la seua dona i, sobretot, amb quina finalitat. Podem 
entendre l’interés de la parella a fer arribar les seues idees valencianis-
tes a les dones de l’època a través de la premsa, però ens resulta més 
complicat justificar aquesta decisió de fer servir Elisa Garcia Villalba 
per a amagar el propi nom en altres àmbits. Comptat i debatut, doncs, 
ens veiem en l’obligació de deixar aquest dubte encara obert mentre 
continuem buscant pistes que ens ajuden a resoldre’l. Siga com siga, la 
implicació ideològica de Garcia Villalba és clara en tots aquests escrits, 
fora ella o no la seua autora material.

Tot això ens ho reafirma, a més a més, la segona fitxa sobre ella que 
es troba en el fitxer 22 de la secció politicosocial. Es presenta també 
sense datar i apunta: 

87 A partir de 1939, l’organització es divideix en dues parts: una es va mantindre dins 
l’estat i va ser represaliada per la dictadura, mentre que l’altra es va ubicar a París i va 
ser integrada per exiliats.
88 L’expedient es troba al Centre Documental de Memòria Història amb la signatura 
DNSD-SECRETARIA,FICHERO,25,G0135283
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GARCIA, ELISA. Figura en acta de la Célula N. 70 del Partido 
Comunista de Valencia, de fecha 10 de marzo de 1937, dada de alta de 
la misma. Carpeta 2570 Expte 12 folio 14 P.S. Madrid. 

És clar, doncs, quin va ser el posicionament polític de Garcia Vi-
llalba durant la Segona República, com ens confirmen també les seues 
filles, que en nombroses ocasions li van sentir contar anècdotes sobre 
la seua participació en les manifestacions a favor de l’Estatut o de la 
llibertat de culte. 

La parella, finalment, es va casar civilment el 18 de novembre de 
1936, quatre mesos després del colp d’estat franquista, i Mascarell i 
Bosch se’n va anar de voluntari al front. Van tindre tres fills: Salvador 
(1938), Violeta (1945) i Eva (1948). Per sort, no van patir represàli-
es directes durant la dictadura i la família es va poder instal·lar a les 
golfes del número 21 del carrer Comte Montornés de València. Elisa 
Garcia Villalba va continuar treballant de modista i de mestressa de 
casa mentre el seu home va compaginar la feina en una fàbrica de 
ceràmica amb la creació literària i la implicació amb els cercles valen-
cianistes, on acudia també amb Garcia Villalba o les seues filles, que 
recorden haver participat en actes organitzats per Lo Rat Penat, per 
exemple. 

No hem detectat més textos publicats i signats amb el seu nom, tot 
i que, com ens apunta la seua família, escrivia moltes cartes a familiars 
o amics, entre les quals destaca una intensa correspondència, mantin-
guda durant anys, amb Sofia Salvador (Benassal, 1925-1995), mestra, 
escriptora, activista i curadora del llegat del seu pare, Carles Salvador. 
D’aquestes missives, que les amigues sempre van escriure en valencià, 
es conserven a la Fundació Carles Salvador de Benassal les que Villalba 
va enviar a Sofia Salvador, mentre que les de la filla del gramàtic es van 
perdre definitivament.89

No sabem com van entrar exactament en contacte, però seria ben 
probable que coincidiren arran d’alguna activitat conjunta amb Car-
les Salvador, amb qui Mascarell Bosch sempre va conservar una gran 
amistat. Val a dir que la parella Garcia Villalba-Mascarell Bosch va 
mantindre, al llarg de la seua vida, un posicionament polític clarament 
esquerrà i valencianista, a més d’unes pràctiques i creences profunda-

89 Sobre Sofia Salvador vegeu Pere-Enric Barreda (2006) o Maria Lacueva (2018).
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ment protestants que van transmetre a la seua descendència, malgrat la 
dura repressió de la postguerra.90

90 Volem agrair públicament la impagable ajuda que ens ha regalat la família d’Elisa 
Villalba. Sense el temps i la dedicació de la seua filla Puri Mascarell Villalba i la seua 
neta Eva Mascarell Garcia, aquesta aproximació haguera estat impossible.
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Teresa d’Aitana

El cas de Teresa d’Aitana presenta més ombres que llums, i tant la 
nomenclatura com l’escassíssima informació que se’n pot trobar podri-
en indicar que es tracta d’un pseudònim, tot i que no s’ha pogut con-
trastar encara de manera definitiva qui podria estar-hi al darrere. Siga 
com siga, l’únic article publicat amb aquesta signatura es titula «Per a 
la dona. Exemple» i el trobem el 25 de novembre de 1933 en el setma-
nari El Camí. Es tracta d’una columna d’opinió de temàtica vinculada 
al valencianisme, però vist des d’una perspectiva femenina i amb un 
discurs adreçat explícitament a les dones. 

Arran del referèndum celebrat a Euskadi el 5 de novembre de 1933 
per a autoritzar la redacció definitiva de l’estatut basc (aprovat el 1936, 
just després del colp d’estat), Teresa d’Aitana reflexiona sobre l’escassa 
presència de les dones dins del valencianisme i expressa el seu males-
tar per la poca implicació de les valencianes amb el projecte de redre-
çament nacional en comparació amb la de les basques i les catalanes:

El plebiscit per a l’aprovació de l’Estatut Basc ha servit —entre al-
tres coses— per a posar de relleu, en una manifestació ferma, l’espe-
rit nacionalista de les dones d’Euzkadi, les quals, ja, havien afluït als 
col·legis electorals sense decaure l’entusiasme ni una mica, malgrat la 
pluja que caia.

Ja no sols en Catalunya es signifiquen com nacionalistes en tots els 
ordres les dones, sinó que a Euzkadi, prenint l’exemple, es manifesten 
activament en tots els actes de caràcter nacionalista.

A mi, com nacionalista, em causa una gran alegria el vore que el 
nacionalisme ja s’adintra en el cor de les dones, i que estes es perca-
ten de què sense l’ajuda d’elles tot triomf és impossible; però… com a 
valencianista, sent un dolor profon, intens, al contemplar l’espectacle 
joiós dels pobles que aspiren a les seues llibertats i van a la consecució 



Article de Teresa d’Aitana  
publicat en El Camí el 25 
de novembre de 1933.
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dels seus anhels duent l’ajuda valuosa i eficaç de les dones, i girar-me al 
costat opost contemple l’espectacle absurd, l’espectacle que em fa sen-
tir dolor i posar les galtes vermelles de vergonya, al vore la passivitat i 
la indiferència amb què la dona valenciana assistix al ressorgiment de 
la seua Pàtria

Tot seguit, Teresa d’Aitana assenyala un problema fonamental com 
és que la manca de dones dins del valencianisme no és causada per la 
despolitització de les valencianes, ja que altres opcions ideològiques sí 
que compten amb la mobilització femenina. Aquesta percepció queda 
clarament il·lustrada amb dos exemples molt actuals aleshores. D’una 
banda, la participació de les republicanes i socialistes en els homenat-
ges que es van celebrar al voltant de l’arribada de les restes de Blasco 
Ibáñez a València pocs dies abans de la publicació de l’article d’Aitana. 
Va ser un esdeveniment multitudinari esdevingut el 29 d’octubre d’a-
quell any, tot i que el polític i escriptor havia mort el 28 de gener de 
1928 a Menton (França), on havien restat les seues cendres fins al final 
de la dictadura de Primo de Rivera. Val a dir que ja des de l’inici del se-
gle XX, nombroses valencianes van ser activistes en favor del projecte 
blasquista i lliurepensador, com ha estudiat detalladament Luz Sanfe-
liu en Republicanas. Identidades de genero en el blasquismo (1895-1910). 

D’altra banda, les dones conservadores també es mobilitzaren, im-
pulsades, sobretot, pels clergues. Per exemple, trobem la Junta de Do-
nes Catòliques o el moviment femení carlista denominat «Las Mar-
garitas» que hem esmentat en parlar de Vicenta Matalí. En tots dos 
espectres polítics trobem dones que destacaven prou i servien de refe-
rents per a altres dones, cosa que generava un cert efecte multiplicador 
pel que fa a l’adhesió femenina. En el valencianisme d’aquells anys, en 
canvi, no s’havien potenciat figures femenines pròpies d’aquest tipus, 
tot i que, com hem vist en els apartats anteriors, el moviment ja comp-
tava amb alguns noms que podrien haver complit aquesta funció. 

A aquest factor caldria afegir el del nacionalisme espanyol, el qual, 
amb matisos, compartien els republicans i els conservadors. Ara bé, 
són poques les dones, «les menys» escriu literalment d’Aitana, que es 
posicionen en aquest sentit i, si ho fan, serà per considerar el País Va-
lencià des d’un punt de vista regionalista, subordinat al centralisme es-
panyol. Semblaria, doncs, que la qüestió nacional no interessa gaire les 
dones i, potser per això, el valencianisme no els resultava atractiu, tot i 
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presentar-se com un moviment transversal i, per tant, compatible amb 
diferents posicionaments ideològics i religiosos:

Em diuen —com disculpa— que a la dona valenciana àdhuc no 
li han arribat, per a sentir-los intensament, els afanys polítics, puix a 
la majoria de les dones els agrada més una estona d’oci, agafar una la-
bor de gust més o menys equívoc i completament inútil endemés, que 
preocupar-se gens ni mica de la política i en ella de les necessitats, els 
anhels i de les justes reivindicacions de la seua Pàtria, i jo responc: 
Mentira!! A la dona valenciana li ha arribat, com a totes, l’afany d’in-
tervindre en política. Puix encara que la dona valenciana siga de sa 
casa i dels seus fills, és també de les seues creencies i dels seus ide-
als, i la prova està en l’altre dia, quan el soterrar de Blasco Ibañez, la 
quantitat d’entitats femenines que assistiren a l’acte, en la nombrosís-
sima comissió que portava cada entitat; també les dones de la Dreta 
es dediquen a anar a totes les cases per a preguntar als llogaters a quin 
partit pertany en els vots, i si els vots i les idees pertanyen a la Dreta, 
llavors es prenen nota per anar a domicili la papereta de la candidatura 
dretista…

La dona valenciana sent la política, però la sent sense un ample 
i complet sentit d’emancipació, i en un ideari completament erroni, 
puix desgraciadament al no sentir l’anhel de la seua emancipació, di-
fícilment es pot afiliar a un partit què en les seues files no compta un 
grup prou nombrós de dones, no pren la iniciativa perquè necessita 
que el camí a recórrer estiga caminat per unes altres, per a no trobar-se 
en les asprors i en els cards del camí… i en quant a l’ideari erroni, ho 
dic perquè posen unes les seues idees espirituals; atres, el seu egois-
me personal, que és regalar un vot per qualsevol favor que algun se-
nyor ha fet, i unes atres, les menys, per a salvar la Pàtria —com diuen 
pomposament—, la Pàtria que elles senten, què és unitarisme, què és 
centralisme opressor, denigrant i xafogós, que és l’estat espanyol i és 
Madrid —ben clar ho digué el passat diumenge l’hidròfob de Royo 
Vil[l]anova—, i la Pàtria, la verdadera Pàtria que es debateix en una 
angúnia suprema, que demana a crits la seua llibertat, això és per a 
elles la «patria chica». 

Segons d’Aitana, els valencianistes són conscients de la importància 
que té la implicació de les dones en el projecte valencianista, i per això 
afirma que s’havien fet nombroses crides públiques al respecte. Unes 
crides que, tanmateix, són difícils de rastrejar, però que ben segur no 
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van dur a terme «tots els oradors valencianistes», com s’afirma en el 
text. El resultat de tot plegat, però, és insuficient per a d’Aitana: només 
s’havien aconseguit unes poques afiliacions de caràcter més formal i 
superficial que militant. 

Per aquest motiu, d’Aitana fa una crida a trencar aquesta dinàmica 
prenent com a exemple les dones basques. Cal dir, però, que el text, 
implícitament, reconeix l’existència de dones implicades amb la recu-
peració nacional, tot i ser «poques»:

Jo no vullc creure, no em puc resignar a creure que l’ideal valenci-
anista no trobe ressò en l’ànima femenina, ni puc creure tampoc que 
la idea eixa, tan generalisada de què la dona té sempre l’ànim dispo-
sat per a rebre tots els precs que se li dirigeixen, siga una frase més o 
menys literària, puix tots els oradors valencianistes han sol·licitat de 
la dona la seua col·laboració i cooperació en la tasca, i eixa invitació 
a sumar-se al moviment ha segut interpretada associant-se les menys 
a una entitat valencianista i preocupant-se tan sols de la quota messal 
o assistir alguna vegada a les vetllades que es fan en salons agrado-
sos o sumptuosos, segons, però assisteixen gairebé sempre parlant en 
castellà.

Jo, des de les columnes de El Camí, vos dic: adheriu-se al movi-
ment valencianista activament, no passivament. No vos importe que 
en les seues files militen poques dones; a l’ingressar en ell no porteu la 
idea de la nombrositat, sinó la idea de la Pàtria, en el cor batecs d’en-
tusiasme per a què en eixe entusiasme pugam aconseguir la plasmació 
dels nostres ideals i lluitar per recobrar la nostra llibertat, però que 
eixa llibertat siga més ampla de la que ans disfrutàvem, per a què la 
nostra Pàtria siga més rica, més gran que mai i que l’esdevenidor supe-
re si cap al passat.

Que servixca d’exemple Euzkadi; i al seu exemple unim-se totes en 
la labor sense una diferència estúpida de classes, d’oficis i posicions, 
per a que en nostres veus juntes siga més fort el nostre crit de: ans que 
tot, València, i sobre València, res!
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«Sembla que sigam uns ‘misóginos’»: els homes 
valencianistes i les dones

Tota la tasca que van dur a terme les dones valencianistes i que he 
mirat d’exposar en les pàgines precedents s’ha d’entendre dins d’unes 
dinàmiques majoritàriament masculines. Els homes tenien l’hegemo-
nia en aquest moviment cultural i polític i és des del seu punt de vista 
que es desenvoluparen diversos discursos al voltant de la dona valenci-
ana, integrant molts tòpics que, més o menys intensament, han pervis-
cut fins als nostres dies.

Però més enllà d’això, també van articular discursos al voltant de la 
dona valencianista o, si més no, de com entenien que les dones havi-
en de participar en el moviment valencianista. Un «com» que, massa 
sovint, es limitava a una maternitat totalitzadora en què les dones, de-
dicades en exclusiva a la criança dels fills, eren —aparentment— les 
úniques responsables de transmetre’ls la llengua. Així doncs, durant 
aquests primers anys del segle XX es va considerar majoritàriament que 
la implicació femenina a favor de la causa valencianista s’havia de des-
envolupar a l’interior de les llars. 

Com hem apuntat més amunt, però, ens trobem en uns anys en 
què les dones de diferents ideologies es mobilitzen públicament per 
diversos motius, cosa que arriba a tindre un impacte social notable en 
alguns casos. És dins d’aquesta dinàmica que caldria interpretar les po-
ques ocasions en què alguns valencianistes parlen de la necessitat d’u-
na militància femenina que s’expresse més enllà del cercle estrictament 
familiar. 

A vegades, trobarem mostres d’agraïment o reconeixement a fets 
més o menys puntuals duts a termes per les dones valencianistes, com 
ara cosir una bandera, participar en actes —com a públic—, donar 
diners, etc. En altres ocasions, però, s’adreçaran a elles per criticar al-
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gunes actituds considerades típicament femenines i exigir-los que les 
modifiquen, com ara l’ús —més o menys diglòssic— de la llengua. Fi-
nalment, en moments de tensionament social, com ara l’arribada d’e-
leccions, trobem planys per les nefastes conseqüències que significava 
haver-les «ignorades» i no haver fet més esforços per incorporar-les, 
ja que el fet de comptar amb elles a les seues files podia resultar decisiu 
políticament.

Tot i que no podem dir que aquesta fora la temàtica preferida en-
tre els valencianistes d’aquests anys, ni tampoc la més recurrent en les 
seues publicacions, hem pogut detectar un seguit de textos que donen 
compte d’aquests discursos i serveixen per a il·lustrar aquesta qüestió 
en diferents moments del període que tractem. A més, aquests articles, 
la majoria apareguts en la premsa, contribueixen a comprendre l’am-
bient dins del qual van desenvolupar les seues activitats les dones va-
lencianistes i mostren algunes de les variables socials, culturals i també 
patriarcals que van afectar-les. Comencem per un poema renaixencista 
de finals del segle XIX, no pel seu valor literari, sinó perquè sintetitza 
una sèrie d’elements que, d’alguna manera, es van perpetuar. 

L’any 1885, el poeta Víctor Iranzo y Simón guanyava la flor natural 
dels Jocs Florals de València amb el poema «La dona valenciana», el 
qual es publica en el seté número de la revista quinzenal de Lo Rat 
Penat.91 La peça comença amb una apel·lació a les dones valencianes: 
«polida valenciana, si ames ta llengua, escolta», per a passar a mitifi-
car-les doblement: com «lo símbol de la pàtria», tot entenent pàtria 
com a País Valencià i, alhora, «dels bells jardins d’Espanya, la rosa més 
bonica». 

Tot seguit, esmenta una sèrie de dones treballadores que li servei-
xen per a arreplegar un reguitzell de tòpics femenins adaptats a les do-
nes locals: l’«alegre filanera... filant la seda fina», la «senzilla llaura-
dora», «la pobreta marinera» que espera el promés mirant la mar, o 
la «modesta menestrala», a qui «admire riallera/ en les murades fà-
briques o en los tancats tallers,/ y et veig com la formiga en tot temps 
faenera, / neta, polida, alegre com sol de primavera». Totes aquestes 
dones es caracteritzen, si més no, per dos trets: pel seu «amorós caràc-

91 Podeu consultar-la a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cer-
vantesvirtual.com/portales/lo_rat_penat/cataleg/ 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/lo_rat_penat/cataleg/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/lo_rat_penat/cataleg/
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ter», festiu i sempre de bon humor; per estar «als fills i a la família de 
veres consagrada,/ com l’oroneta alegre, que may deixa son niu». 

A més, se les considera dipositàries de tres elements profundament 
arrelats en la societat del moment. En primer lloc, la religió: «Que bé 
qu’escau el veure’t, quan ve lo festiu dia,/ guardant les venerades cos-
tums d’aquest pays,/ en profesó sagrada anar en romeria,/ cantant lo 
Pare Nostre, resant l’Ave-Maria». En segon lloc, la literatura popular 
de transmissió oral: «Que bé qu’escau sentirte cantar velles rondalles/ 
parlar d’honrats efectes i dir tendres cançons». I, en tercer lloc, per 
descomptat, la llengua, transmissió de la qual recau sobre les dones 
perquè està estretament lligada a la maternitat: «La parla valencia-
na, més dolça que les bresques,/ que bé qu’escau al traje del maternal 
bressol». Ni rastre, doncs, de les molt deficients condicions de vida de 
moltes de les treballadores valencianes, ni de les reivindicacions que 
ja aleshores s’estaven duent a terme, ni del conflicte social que tot això 
generava.

En el tercer número del setmanari Pàtria Nova, publicat el 20 de 
març de 1915, Marià Ferrandis Agulló publica la columna «A la dona 
valenciana», en què agraeix públicament el suport de les dones a 
aquesta publicació. L’autor explica que «han arrivat a nosatros varies 
cartes i targetes de dones felicitant-nos per la orientació i esperit de 
nostre humil semanari [...] En la ingrata mampresa, tal volta siga este 
fet lo que més nos ajude i anime». Tot seguit, afirma que no coneix 
personalment aquestes dones, però comença un seguit d’especulaci-
ons que van des d’imaginar que deuen tindre «la mirada serena i pe-
netrant de la iniciada, la veu harmoniosa de qui pregant ordena, la sanc 
roja i bullenta del héroe immens, incomprés i anònim» fins a conside-
rar-les d’una nissaga d’heroïnes històriques:

estol d’estreles del que ixqué Beatriu per a guiar a Dant, Joana d’Arc 
per a crear la més tendra història de l’història de la Fransa, Agostina 
d’Aragó per defensar la pàtria; sou les deesses inspiradores de tota òbra 
immortal; teniu la més gran de les belleses: la bellesa qu’es forja ab 
llum de talent i foc de patriotisme. No vos podem donar les gracies 
perquè se nos antoixa pòc; volguérem oferir-vos la grandesa d’un bar-
bre sacrifici per nostres ideals... Ya vorem si podem pagar-vos

Ara bé, després d’aquest homenatge grandiloqüent, Marià Ferran-



164

dis Agulló torna a la realitat i s’allunya de les dones d’acció que acaba 
d’esmentar per tal de resituar aquelles valencianistes en el rol redemp-
tor que els pertoca dins el valencianisme, i que es redueix a la tasca 
privada de ser esposa i mare:

En vosatros, pues, està la salvació. Ya sabeu cóm hau de guiarnos. 
Es prou que cuan vullgau a un home, cuan acaroneu i eduqueu a un 
fill, cuan parleu sempre, siga en nostre idioma. Ya sabem que ho com-
prendreu vosatros, perquè compreneu el més gran dels sacrificis: el 
de la maternitat. Si algú vos diu lo contrari ni li feu cas; el que tal vos 
diga, serà sens dupte dels que no vos comprenen [...] En vosatros està 
la salvació, vosatros haveu de redimir-nos, perquè a vosatros ningú’s 
resistirà.

Perquè vosatros sou el Amor, la Veritat unigènita... [la cursiva és 
nostra]

El 9 de juny de 1923, el setmanari Pàtria Nova dedica la columna 
anònima «En la Atenas del Mediterráneo» a «Algunes modistetes», 
en què es fa una crítica dolguda, però també classista i paternalista, 
del progressiu abandonament del valencià que fan algunes joves treba-
lladores. Tot esmentant com a model les modistes de París, la capital 
referent de la moda aleshores, o d’altres grans ciutats com Madrid o 
Barcelona, s’argumenta que a aquest gremi no li escau fer servir els re-
gistres formals de les respectives llengües, sinó que han de limitar-se al 
seu ús informal. 

La problemàtica que presenten «les modistetes» valencianes, en 
canvi, no es refereix a l’ús d’una variant diastràtica, sinó que es trac-
ta d’un canvi cap a la llengua prestigiada, el castellà. Darrere d’aquest 
al·legat contra la diglòssia, però, es percep un cert recel que les dones 
de les classes populars —parisenques, madrilenyes, barcelonines o va-
lencianes— tinguen la capacitat d’expressar idees o opinions que va-
gen més enllà de la vida quotidiana, com fan els homes intel·lectuals o 
polítics. El perill de fer-ho per a una dona és ser rebutjada per les seues 
companyes d’ofici, que la criticarien per pretensiosa en un suposat en-
frontament entre companyes.

A més, si seguim el raonament de l’article i el fem extensiu al conjunt 
dels treballadors i treballadores, incloent-hi homes i dones, semblaria 
que el valencià s’hauria de reduir als usos informals per ser la llengua 
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preferida per les classes populars. Per tant, la contradicció d’aquest ar-
gument és que s’esgrimeix, precisament, des d’una tribuna que aspira a 
normalitzar l’ús del valencià en espais formals, com ara la premsa, però 
que, recordem-ho, titula la secció en castellà:

Aquesta secció preferiríem no escriure-la. Però convé anar do-
nant-se compte de nostres defectes. I per això la escrivim, encara que 
la tasca siga dolorosa.

Potser, no obstant, que mai escrigam de tan mala gana com hui. 
Perquè es tracta de censurar una manca de gràcia, una desgràcia, en 
criatures que semblen tindre totes les gràcies i que les tindrien totes si 
no fora per lo que anem a dir.

És açò: hi ha algunes modistetes que han pres la mania de parlar 
en castellà.

No vos sembla greu? Ho és, efectivament. Les modistetes son 
quelcom que alegra i decora els carrers de les ciutats; són una espècie 
d’escuma somrient que s’escampa entre les jaquetes negres dels homes 
d’afers; són esperança per als joves i amable record per als vells... Per 
tant, interessa a la ciutat que les modistetes sigueu perfectes en tot. 

I ho són, efectivament, quan parlen en valencià, que és en la majo-
ria dels casos. 

No sé què tenen els llavis de les modistetes, que els idiomes dels 
ministres els senten mal. Elles ho saben, això. Per això en París no par-
len com un Maurice Barrés, acadèmic i tradicionalista, sinó que usen 
paraules tèrboles i atrevides d’argot. En Madrid, així mateix, parlen el 
pintoresc dialecte de les classes baixes en lloc de parlar en llenguatge 
d’En Maura, que també és pintoresc. I en Barcelona les modistetes no 
tenen la ocurrència de parlar l’idioma del Marqués de Alhucemas.

Però, com hem dit al principi, en la nostra ciutat hi ha algunes mo-
distetes que parlen castellà. Per a elles, el castellà és un article de luxe. 
Però heus ací que una modisteta no es pot permetre certs articles de 
luxe, perquè les companyones murmuren tot seguit.

En el cinqué número del setmanari valencianista i republicà Avant, 
aparegut l’11 d’octubre de 1930, Enric Navarro Borràs publica l’article 
«Cap al mon femení», el qual transcrivim amb les cursives i l’orto-
grafia originals. És una de les poquíssimes vegades en què el valenci-
anisme fa autocrítica —si més no, públicament— del tractament que 
ha donat a les dones. És clar que aquest discurs no es desvincula de 
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la maternitat com a responsabilitat fonamentalment femenina a l’hora 
de transmetre la llengua, però en aquest cas, el text va més enllà. No es 
tracta d’una casualitat, però: la possibilitat real d’implantar el sufragi 
femení a l’estat que començava a albirar-se, i que es materialitzaria en 
les eleccions del 19 de novembre de 1933, fa saltar les alarmes en nom-
brosos sectors polítics, també el valencianista. De sobte, s’adonen que 
aconseguir simpatitzants entre les dones, despertar la seua implicació 
amb el moviment i, finalment, assegurar-se’n el vot, esdevé fonamental 
si volen arribar a una certa quota de poder.

Val a dir, a més, que en els àmbits més conservadors, moltes dones 
ja estaven certament mobilitzades en defensa dels valors tradicionals: 
havien reaccionat a les idees democratitzadores que, a poc a poc, s’o-
brien camí en la societat, i estaven organitzades. Navarro Borràs n’és 
ben conscient, d’aquesta realitat, i marca clarament el nínxol de pobla-
ció al qual ha d’adreçar-se el valencianisme progressista: les dones de 
les classes treballadores. Per això proposa algunes estratègies concre-
tes, com ara una formació específica per a les dones que els assegure 
capacitat crítica i autonomia de pensament, juntament amb una oferta 
cultural i d’esbarjo que contribuïsca a aquest fi. Les encarregades de 
dur a terme aquest projecte haurien de ser unes dones capacitades per 
a fer-ho, organitzades en el si del valencianisme: 

És necessari, si volem fer una política profitosa, que tots nos do-
nem comte de la peremptoria obligació que tenim, com a valencianis-
tes i més encara com a republicans, d’explaiar el valencianisme cap al 
món femení. Sembla que sigam uns misóginos si es contempla l’histo-
rial de totes les agrupacions valencianistes que fins ara han existit. És 
ben inexplicable, sabent com tots sabem, la decisiva influència que té 
l’educació primera, aquella que al caliu de la llar materna ens obri els 
ulls a la vida i modela el sentiment que ha de perdurar.

Difícil ha de ser conquistar voluntats endurides pels prejuís o 
amargades per la política a l’ús, i, en canvi, fàcil i abundant proselitis-
me ens donaran les mares que ara auxiliem. Auxili, organisació, cultu-
ra, és el que necesiten les fèmines ocupades solsment en diversions o 
activitats que, sense ser incompatibles amb un ideari com el nostre, no 
els se s’ha donat.

Cal pensar en les poques llibertats que diuen que tenim. A costa de 
quants sacrificis han sigut aconseguides? I també, gran fàcilment ens 
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detendríem en eixe camí de les reivindicacions el dia que un govern 
decretara, com ja ha estat, el vot femení? Poquíssimes organisacions 
femenines tenen una orientació liberal; en canvi abundoses, innume-
rables, tentaculars la reacció.

I encara hem de pensar que sempre combatirem desventajosament 
perquè contra el fanatisme no hi ha més remei que ciència i cultura i 
això suposa apetència, disposició, temps, estudi i moltes coses men-
tres que, de l’altre costat, tot és fàcil. A canvi d’una sumisió cega que 
moltes vegades desunix famílies o incomptabilisa matrimonis oferix 
una melíflua dormidera, una anulació de voluntat molt cómoda però 
fàcilment manejable que unes vegades és decantada cap a l’amena-
sa absolutista i altres cap als seus antagonistes, però sempre cega i 
inconscient.

Ens fa falta un Comité o Agrupació femení i senyores espesialisa-
des que manprenguen eixa faena. Prou pàgina femenina amb retalls de 
revés d’almanac i banalitats que no interesen. Per a d’això ja estan les 
revistes especialisades que ho fan inmensament millor. Els periòdics 
republicans i valencianistes s’han de mamprendre la misió cultural de 
la dona amb tant d’interés com la de l’obrer.

Els partits es recluten entre les multituts i ninguna més abandona-
da que la dels obrers i les seues companyones. Es per consegüent ací 
tenim la llabor a fer perquè és també la força inmensa que ara dorm en 
atàvica passivitat i quan desperte canviarà la faç d’Espanya. Es precisa 
la col·laboració de la dona per a tot en la vida i per això, per no contar 
amb ella, no s’han pogut resoldre innumerables pleits nacionals. Im-
prescindible quan es tracte d’educació i economia i, sobre tot, insusti-
tuible per a un alborejar de la llibertat.

Fins on hem pogut esbrinar, el valencianisme d’aleshores no va ar-
ribar a captar la rellevància dels avisos llançats per Navarro Borràs el 
1930, tot i comptar amb dones que, com hem mirat de mostrar en els 
capítols precedents, estaven implicades en favor de la dignitat i les lli-
bertats valencianes. No hem trobat a penes homes valencianistes que 
s’expressaren públicament a favor, o en contra, dels arguments i ne-
cessitats exposats per Navarro i Borràs, i l’escassa continuïtat que es 
detecta en aquest sentit retorna a la transmissió lingüística de mares a 
fills com a única contribució de les dones a la causa. 

Una de les poques excepcions arribà de la mà de Bernat Bono i Bar-
ber, com ja hem comentat en el capítol sobre Rosari Soto. Al final del 



168

seu article «Dones patriotes», publicat en El camí el 21 d’abril de 1934, 
anima les valencianes a unir-se a la causa valencianista, no només com 
a transmissores de la llengua en el cercle estrictament familiar, sinó 
també en la vida pública. 

L’objectiu, és clar, era fer arribar les idees valencianistes a aquells 
àmbits que els homes consideraven de difícil accés —sovint per pura 
deixadesa o desinterés— i que es podrien identificar amb espais majo-
ritàriament freqüentats per dones, des dels mercats o tallers de costura 
fins a associacions femenines o tertúlies més o menys privades, per po-
sar-ne només uns exemples:

Vingau, ajudeu-nos en la nostra difícil tasca, dones valencianes; 
féu que el vostre amor desborde el clos de la família per a inundar els 
carrers i envair tots aquells punts estratègics que als hòmens ens és 
més difícil de penetrar, i obreu amb més valença i garantia per con-
quistar la nostra dignitat de poble. Avant, dones patriotes del nostre, 
Gran Poble. La Pàtria vos espera ella agrairà él vostre sacrifici 

En aquest sentit apunta també una columna d’opinió, «La dona en 
la vida dels pobles», publicada per Amat Gosalbes i Torres el 14 de de-
sembre de 1935 en la portada del setmanari valencianista i catòlic Acció, 
tot i que l’espai d’actuació previst per a elles torna a ser el privat. Cal 
recordar que ens trobem en un nou moment de gran tensió política 
per la proximitat de les eleccions de febrer de 1936, les quals guanyà el 
Front Popular, la coalició electoral denominada Front d’Esquerres al 
País Valencià i Catalunya.

Aleshores, les dones ja havien aconseguit el dret al vot i, per aquest 
motiu, tornaven a resultar decisives, com reconeix explícitament Go-
salbes. És en aquest context que l’autor reclama al valencianisme l’a-
costament a les dones en general, i a les obreres en particular. Per a 
fer-ho, cal que els valencianistes s’ocupen de la formació moral i espiri-
tual femenina dins dels paràmetres conservadors, això és, amb valors i 
actituds de consens que s’allunyaven del discurs de confrontació entre 
classes socials que estava a l’ordre del dia i que algunes dones, des de 
diferents posicionaments ideològics, expressaven públicament, com 
hem comprovat en els capítols anteriors.

Gosalbes proposa la creació de centres de formació exclusivament 
femenins —fins i tot diu «feministes»— arreu del país per tal d’assolir 
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aquest objectiu, i confia en el poder de les dones a l’interior de les llars. 
Tot plegat, doncs, significava un darrer intent d’augmentar la seua in-
fluència en els cercles familiars i, per aquest motiu, la tasca de les dones 
es presenta estretament lligada a les cures. Dit d’una altra manera: calia 
convéncer les dones de les virtuts del valencianisme catòlic i conserva-
dor perquè elles, al seu torn, convenceren els marits i els fills de votar 
aquesta opció política: 

Mai s’havia fet sentir tan la necessitat de la col·laboració de la dona 
en la vida i prosperitat dels pobles com en el moment present de forta 
desorientació espiritual que aguditzen encara més la situació econò-
mica del país i d’una manera més alarmant la de les famílies obreres.

No hem, però, de perdre de vista la part molt important, per cert, 
que correspon al desmembrament econòmic produït per la guerra Eu-
ropea, les conseqüències de la qual encara hui les toquem amb més o 
menys intensitat totes les nacions del món.

Aquella tragèdia deixa records funestíssims que han repercutit d’u-
na manera prou clara en la vida de cada nació i de cada poble. Però la 
dona, que a més de tenir la sagrada missió de vetllar per la seua llar, per 
la seua família i pels seus fills, té també la missió, tant o més meritòria 
que aquella, de vigilar que la pau, l’harmonia i l’ordre més complet s’ai-
xopluguen en ella cada moment i que, a més, totes eixes virtuts vagen 
acompanyades d’una moral perfecta i d’una espiritualitat exemplar.

La dona, a cada llar, constitueix la pedra fonamental de la família i 
d’ella depén quasi sempre que el marit i els fills segueixen llurs adver-
tències i consells. Per eixe camí mi no és difícil el domini d’aquells en 
quant el actuació política, social o religiosa.

Eixe domini que a la dona li concedix les màximes probabilitats 
d’èxit no ha d’anar acompanyat precisament de paraules malsonants, 
sinó que, pel contrari, ella sap millor que ningú on són els resorts per 
a dur el marit o els fills pels camins que considera ho sap que deuen 
seguir sense apelar a cap procediment que estiga fora de l’òrbita cor-
dial i amorosa.

La dona, dins el concepte moral de la paraula, és l’iman d’atracció 
de l’individu i de la societat; ella és la força que regula les nostres acci-
ons, els nostres sentiments, les nostres paraules i les nostres obres i les 
condueix quasi sempre per allà on li pareix a ella que poden ésser efici-
ents per al nostre viure. És ací, doncs, on tenim els valencians plantejat 
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el problema del nostre ressorgiment espiritual, del nostre a sentiment 
moral i del reconeixement de la nostra personalitat històrica.

És a la dona on devem acudir, perquè és solament ella la que pot 
transformar el nostre anhel en una realitat viva; per açò cal impulsar-la 
a seguir les nostres orientacions derivades del desig nobilíssim de vora 
la nostra pàtria en el camí dels pobles alliberats.

Hui la vida de tots els pobles demana un tracte com el d’un malalt 
que per tal que prenga remeis i els aliments que el seu estat reglament 
se li ha d’anar pregant amorosament i amb paciència de benedictí, i 
amb esperit de sacrifici anar-li fent vore i saborejar les saludables de-
lícies de tot allò que el facultatiu ha ordenat per tal de salvar-lo. I qui 
millor si no la dona per a un treball de tanta importància com és eixa 
d’injectar el bàlsam goridor que retorna la pau als esperits inquiets i 
els purifica de les contaminacions i desorientacions sofertes? Qui més 
indicat que la dona en salvar de la corrupció i de la barbàrie els po-
bles i els homes contaminats d’eixa plaga, d’eixe flagell que descom-
pon la moral i el sa esperit de conservació de llurs cristianes costums 
i tradicions? 

Pot obtenir-se eixa saludable reacció? Podem veure els nostres 
anhels satisfets amb la coral oració entusiasta i decidida de la dona 
valenciana?

Nosatres creem que preparant a la dona, atraent a la dona una es-
cola de preparació moral, espiritual i social que en cada ciutat i en cada 
poble del País Valencià podria crear-se, que bé podria ésser com una 
Escola d’Orientació Feminista, eixa estem segurs que donaria abun-
dosos i saludables fruits al nostre País.

Hui, eixe apostolat s’imposa davant del desgavell que arreu es res-
pira per les folles doctrines, dissolvents de la societat, que han anant 
sembrant els qui escudant-se en el malestar social produït pels matei-
xos que cobren el rendiment, han desmoralisat bona part del poble 
per tal que la misèria, el vici i la corrupció dels costums caiguen en les 
mans dels baumadors que viuen a costa dels miops i dels ignorants.

I la dona valenciana respondrà en el moment que se la crida per a la 
tasca cultural i patriòtica que cal organitzar en tots els pobles del País 
Valencià si volem que les nostres més cares aspiracions posseixquen el 
valor de l’estricte reconeixement de la personalitat valenciana.

Aquest text ens deixa entreveure un enorme desconeixement i una 
desconnexió gairebé total de l’autor amb els avanços que, si més no des 
del principi de la dècada dels trenta, s’havien donat en relació amb la 
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formació de les dones, els seus drets, les seues llibertats i la seua pre-
sència pública. L’estratègia que expressa, més basada en el desig que en 
la realitat, voreja la ingenuïtat si tenim en compte el context en què es 
publica l’article i el desfasament temporal de la proposta, que sembla 
més aviat sorgida de la urgència electoral que reclamava el moment 
que del convenciment. 

Ara bé, més enllà del discurs concret i potser anecdòtic de Gosal-
bes, aquest escrit ens mostra un símptoma més profund: el desequili-
bri entre el valencianisme de caràcter més o menys progressista o con-
servador, protagonitzat majoritàriament per homes, i el coneixement, 
reconeixement i aprofitament de l’aportació de les dones a aquest pro-
jecte, també des de diferents posicions ideològiques. Es tracta d’una 
dinàmica que s’havia arrossegat des de la Renaixença i, a la vista de 
la documentació que estem recuperant, va restar més del que va su-
mar al valencianisme, generant unes inèrcies que van arrelar fortament 
i que van continuar ben presents en el moviment fins ben entrada la 
democràcia.
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