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Teodor Llorente i
Olivares
(València,
1836 - 1911). Poeta,
periodista,
traductor,
historiador i polític, és
considerat el líder i ideòleg de la Renaixença
valenciana. Llicenciat
en dret i filosofia i lletres
(1858), dirigí el diari La
Opinión –propietat de
l’empresari
Josep
Campo– des de 1861 i
fins a 1866, en què
fundà Las Provincias i
n’esdevingué propietari i director efectiu fins a l’any 1904 i
honorífic fins a la mort. Des d’un punt de vista polític, Llorente
evolucionà del liberalisme moderat al monarquisme i el conservadorisme, i s’alineà amb el corrent que Silvela promogué
enfront de Cánovas. Fou cap provincial del partit conservador
per dues vegades (de 1895 a 1899, i de gener a juliol de 1903,
el moment en què abandonà la política activa), i diputat a
Corts pels districtes de Sueca (1891), València (1893) i Llíria
(1899), i senador per la província de València (1898).
Per influència dels principals poetes romàntics europeus,
de jove es consagrà a la creació lírica en castellà i en català;
i de la mà de Marià Aguiló es lliurà a la causa de la
Renaixença, que, per convicció i per estratègia, considerà que
a València havia de tenir un desenvolupament apolític.
Participà en els Jocs Florals de Barcelona (fou mantenidor
dels de 1866 i 1893, i president del consistori dels de 1880),
en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(1906), i en els homenatges a Jacint Verdaguer (1908) i a
Marià Aguiló (1909). A València, prengué part en la fundació
de la societat Lo Rat Penat (1878), de la qual fou segon president (1879-80) i a partir de 1899 president honorari; i al si de
la qual fundà el «Centre d’excursions cientificoliteràries i artístiques del Rat Penat» (1880), que pretenia descobrir els vestigis històrics i artístics que conservava la geografia valenciana. Així mateix, dirigí les publicacions El Panorama (18671872) i la Revista de Valencia (1880-1883). En 1887 obtingué
el títol de Mestre en Gai Saber per Lo Rat Penat, i en 1890 el
de Cronista de València. En molts dels seus escrits periodístics utilitzà el pseudònim de Valentino.
Pel que a la seua obra es refereix, cal destacar, en el camp
de les traduccions castellanes: Poesías selectas de Víctor
Hugo (1860), El Corsario de Byron (1863), les dues sèries de
Leyendas de oro (1875 i 1908), Fausto de Goethe (1882),
Poesías de Heine (1885) i Poetas franceses del siglo XIX
(1906); en el de la lírica castellana: Versos de la juventud
(1854-1866), publicat en 1907; en el de la catalana: Llibret de
versos (1885), Cartes de soldat (1897), Nou llibret de versos
(1902 i 1909), Llibrets de versos (1914), Poesies valencianes
(1936), subtitulada «obras completas», i Poesia valenciana
completa (1983), sense oblidar les antologies Poesies triades
(1906), Antologia poètica (1958), Poesia (1996) i Lo foc sagrat
de la fe (2010); i en el de la història: els dos volums Valencia.
Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, (18871888 i 1889-1902). Així mateix, cal afegir que gran part de la
seua correspondència personal fou editada en l’Epistolari
Llorente (1928-1936); que una mostra dels seus articles periodístics ha sigut recollida sota el títol d’Escrits polítics (18661908) (2001); i que en vida fou distingit amb múltiples condecoracions i homenatges, entre els quals destaca el que rebé
el 14 de novembre de 1909, quan fou coronat amb llorer com
«Poeta de València» en el transcurs d’un dels actes més multitudinaris que mai no haja conegut la ciutat de València.

Entre juliol de 1876 i octubre de 1889 els escriptors
Teodor Llorente –de qui enguany celebrem el centenari de
la mort– i Vicent Wenceslau Querol s’intercanviaren, si més
no, un total de 69 epístoles. Així, 32 d’aquestes cartes –les
que Querol adreçà a Llorente– varen ser publicades pel fill
del patriarca de la Renaixença valenciana, Teodor Llorente
Falcó, en el volum I de l’Epistolari Llorente, que va veure la
llum en 1928 a la Biblioteca Balmes, de Barcelona. Però la
resta, les 37 que Llorente adreçà a Querol, tot i estar recollides, col· leccionades i transcrites, mai no arribaren a les
premses, ja que havien de ser reproduïdes en un dels projectats volums de l’Epistolari Llorente que la guerra civil
espanyola interrompé. I és així que quedaren inèdites i arraconades fins que, en febrer de 1998, Joan Teodor Corbín
Llorente, besnét del poeta, aconseguí –gràcies a les gestions del pare Miquel Batllori– que la majoria d’aquelles missives retornaren als seus legítims propietaris: 5 caixes de
documentació amb les cartes originals que Llorente rebé de
diferents escriptors castellans, diverses cartes familiars i
còpia de les cartes que Llorente envià a Querol.
Les que ara ens interessen conformen un conjunt de missives que pertanyen a la que podríem denominar època
madrilenya de Querol, contenen nombrosa informació, i
acrediten que, malgrat la distància, cap dels dos escriptors
no estava disposat a renunciar a la sincera amistat que, des
que l’època de joventut, s’havia forjat entre ells; i també que
la Renaixença valenciana fou un moviment molt més ric i
complex que no ens pensàvem. Així es dedueix de les opinions, confidències i judicis de valor que Llorente compartí,
des de la privadesa que confereix una epístola personal, al
seu amic Querol, i que difícilment hauria efectuat en públic.
En aquest sentit, i per posar només tres exemples, resulten singular interessants els comentaris que Llorente realitzà al voltant de tres esdeveniments d’una certa transcendència per a la Renaixença valenciana:
1) El certamen que tingué lloc a València en 1876 a propòsit del VIé centenari de la defunció de Jaume I.
2) La visita que del 17 al 21 de maig de 1882 una trentena d’artistes i escriptors valencians –membres de Lo Rat
Penat– i catalans –amb Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i
Antoni Gaudí al front– realitzaren als monestirs de Poblet i
Santes Creus i a les ciutats de Valls i Tarragona.
3) L’edició dels Jocs Florals de Barcelona de 1885, que
varen ser presidits per Querol.

Vicent Wenceslau
Querol i Campos
(València, 1837 Bétera, 1889) és considerat com un dels
millors poetes realistes de la literatura
castellana de la segona meitat del segle
XIX. Realitzà els
estudis primaris en
les Escoles Pies de
València, amb mestres com ara el pare
Joan Arolas i Pasqual
Pérez i Rodríguez. I el 1852 fundà, a la seua pròpia casa i
amb uns quants companys d’estudis, la societat literària La
Estrella. Per aquells mateixos anys, i a les aules de la
Universitat de València, establí amistat amb Teodor Llorente,
i, posteriorment, amb el mallorquí Marià Aguiló, que residí a
València durant el període 1858-1961 per a regentar la biblioteca de la Universitat, i que apadrinà intel· lectualment tots
dos jóvens literats. El 1859, el mateix any que Barcelona i
gràcies a la iniciativa d’Aguiló, València organitzà els primers
Jocs Florals de la contemporaneïtat, en què tant Querol com
Llorente foren premiats i tingueren un destacat protagonisme.
Tots dos, també, representaren a València en l’edició especial que el 1868 –en acomplir-se el desé aniversari de la primera convocatòria– Víctor Balaguer volgué imprimir als Jocs
Florals catalans. Posteriorment, Querol fou mantenidor dels
Jocs Florals de Barcelona (1872) i president (1885), i fou jurat
del certamen del mil· lenari de Montserrat (1880). Així
mateix, fou president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic
(1874-75), i el 1876 s’instal· là a Madrid com a de cap nacional de tràfec de la Companyia Ferroviària Madrid-SaragossaAlacant.
Pel que respecte a la seua producció literària, traduí al
castellà obres d’Horaci, Virgili, Victor Hugo, Rubió i Ors,
Lamartine, i, en col· laboració amb Llorente, els poemes de
Lord Byron El corsario i Childe Harold. En l’àmbit teatral,
escriví les peces Un drama napolitano i Berenguer II. El 1877
Querol reuní la pràctica totalitat de la seua producció lírica,
majoritàriament castellana, al llibre Rimas, que conegué una
segona edició (1891). Com a epíleg, i baix l’epígraf Rimas
catalanas, hi incorporà un xicotet apartat amb tres poesies
catalanes que, en 1980, i reunints poemes dispersos, el seu
principal estudiós i biògraf, Lluís Guarner, aconseguí augmentar fins a onze.

1) Així, i pel que fa referència al certamen de 1876, resulta ben eloqüent l’epístola en què Llorente feia balanç dels actes,
i explicava, entre altres coses, que no li havia agradat gens el discurs que hi pronuncià Emili Borso, president de la junta organitzadora del centenari: «Borso nos espetó toda su insoportable peroración que nadie oyó y fastidió a todos»; o que el repartiment de premis havia fet aflorar algunes «misèries», tant entre els poetes que optaven a premi com entre els membres del
jurat: «El certamen ha producido disgustos, como siempre. Quintana quería el premio para su cançó del llatí. Trabajó mucho
para que le diesen otro premio, dejándole a Pizcueta el de Montpeller; pero Rafael Ferrer [i Bigné] está irritado por no haber
entrado en la Academia del Mediodía, y Labaila porque no le premiaron en Barcelona una poesía que envió cuando Quintana
presidió los Juegos Florales. (...) A Greus sólo querían darle un accésit (...) Por fortuna, conseguí premio para él».
2) D’altra banda, i en referència a la visita realitzada als monestirs de Poblet i Santes Creus, vuit dies abans d’iniciar-se
l’excursió, el 9 de maig, Llorente comunicava a: «Todo se ha preparado muy bien, y sólo temo un contratiempo; que tu no
puedas venir. Los catalanes cuentan con tu asistencia. Aguiló está contentísimo de que nos reunamos bajo aquellas bóvedas,
en las que no ha tenido valor de entrar todavía. Muchos jóvenes, que sólo te conocen de nombre, esperan esta ocasión con
vivo interés. Vendrá Monseñor Tolrá, del Rosellón, que acaba de publicar una obra sobre la Atlántida. Vendrán también
Verdaguer y Collell. De Valencia seremos más de una docena. (...) Déjalo todo, y aprovecha esta oportunidad de restaurar
los pulmones y lo que hay más adentro, con los aires de la montaña y de la poesía». La qual cosa demostra que, fins a l’últim moment, Querol, que finalment no formà part del grup, estigué a punt d’assistir-hi.
3) Finalment, i pel que fa a l’edició dels Jocs Florals de Barcelona de 1885, gràcies a una d’aquestes cartes sabem que
en la designació de Querol com a president d’aquell consistori tingueren molt a veure Marià Aguiló, Francesc Matheu i Teodor
Llorente. Així ho manifestava Llorente el 15 de novembre de 1884: «Allá va un trabucazo. Hace tres semanas hize una excursión rapidísima a Barcelona y Villanueva y Geltrú, por corresponder a la invitación de Víctor Balaguer. Terminada la sesión
de apertura de la Biblioteca, y reunidos los escritores catalanes en apretado grupo en torno a nuestro bueno D. Mariano, se
suscitó la cuestión de consistorio para los próximos Juegos Florales. Decían que había que vencer grandes dificultades: “Todo
está resuelto, dijo Matheu, si Llorente se compromete a que acepte Querol la presidencia”. Fue recibida aquella idea con aclamación tan entusiasta, que yo no pude resistir. “Salgo fiador de Querol, dije: lo traeré a presidir los Juegos Florales”. (...) No
puedes excusarte de aceptar, sin hacer un marcado desaire a Cataluña, y dejarme a mí cara de mona».
En resum, doncs, considerem que resultaria molt revelador i eloqüent publicar les cartes que Llorente envià a Querol i
creuar-les amb les que Querol envià a Llorente, i editar-ne el conjunt, ja que es tracta d’un epistolari en què s’expliquen
accions, situacions i opinions relatives als protagonistes de la Renaixença –tant del País Valencià com de Catalunya– i pròpies de la privacitat que, ben probablement, mai no haurien sigut expressades en públic.

Abstract

From 1876 until 1889 the writers Teodor Llorente and Vincent W. Querol exchanged 69 epistles, 32 of them (those
addressed to Querol Llorente) were published in Volume I of the letters, Llorente (Barcelona, 1928). The remaining 37
addressed to Querol that Llorente, remained unpublished and pushed, until in 1998 the great-grandson of Llorente managed to recover them. Thus, it is a very interesting and revealing letters, since it contains information about actions, situations and views for the protagonists of the Renaixença and the privacy of their own, quite probably would never have
been expressed in public.
Gravat de Querol i Llorente realitzat per Joan Josep Zapater.

