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Primera declaració del valencianisme polític
- 7 de desembre del 1902 -

De Regionalisme i Valentinicultura
Conferència d'obertura de curs de l'associació Lo Rat Penat que
pronuncià Faustí Barberà com a president accidental de l'associació;
es considera l'acte de naixement del valencianisme polític.

Faustí Barberà i Martí (Alaquàs, 1850- València, 1924). Metge, erudit i polític. Especialista de
relleu internacional en clínica de l’audició i en l’ensenyament del llenguatge dels sordmuts, participà
en el Congrés de Medicina de Chicago (1896) i es distingí com a capdavanter de la laringologia. Va
escriure una tesi sobre el paludisme i va participar activament en la lluita contra les malalties
epidèmiques com ara el còlera o el paludisme. Va pertànyer a l’Institut Mèdic Valencià i va ser
director del seu Boletín, a més de fundar la Revista Valenciana de Ciències Mèdiques i impulsar el
Primer Congrés Mèdic Regional, del qual va ser secretari. Membre fundador del Centre de Cultura
Valenciana (1915). Vice-president de Lo Rat-Penat. Políticament, postulà la superació del
ratpenatisme i del provincialisme i fou un dels primers en formular en 1902 la doctrina regionalista
en un discurs considerat com el naixement del valencianisme polític. que portava per títol «De
Regionalisme i Valentinicultura». Acceptà la presidència de la societat València Nova (1907) i
convocà l’Assemblea Regionalista.

CONTEXT HISTÒRIC
-

-

-

-

1831 Lo Somni de Vicent Salvá. Inici de la Renaixença valenciana.
1833 Oda a la Pàtria de Carles Aribau. Inici de la Renaixença catalana.
1837 El Mole primera publicació regular en valencià, és a dir la primera de tot l’àmbit lingüístic.
1859 Jocs Florals a Barcelona.
1868, setembre; es produeix la Revolució de 1868, anomenada La Gloriosa, que suposà el
destronament i exili d’Isabell II i l'inici del període anomenat Sexenni Democràtic.
1868, novembre se funda el Partido Republicano Democrat Federal.
1868. “Bases para la Constitución federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña.
Observaciones sobre el modo de plantear la confederación en España” de Valentí Almirall.
1869, maig; Pacte de Tortosa de republicans federals d’Aragó, Catalunya, Balears i València.
1869, setembre i octubre. Es produeix la insurrecció federalista de 1869, perquè el Govern
Provisional es decanta per la monarquia; alçaments dels republicans federalistes intransigents
arreu de l'estat espanyol, però amb fort ressò a Catalunya, País Valencià, Aragó, Andalusia i Madrid.
1870, 16 de novembre. Les Corts Constituents trien a Amadeu de Savoia, com a nou rei d'Espanya,
1870, 30 de desembre. Assassinat de Prim.
1873, 11 de febrer. L'endemà de l'abdicació d'Amadeu I, el Congrés i el Senat, constituïts en
Assemblea Nacional, van proclamar la República, sense definir si era unitària o federal.
1873, de juliol a gener de 1874, es produeix la Rebel·lió cantonal que va ser una insurrecció dels
republicans federals «intransigents», que volien instaurar la República Federal de baix a dalt sense
esperar que les Corts Constituents elaboraren i aprovaren la nova Constitució Federal (la non nata
de 1873), tal com defensava el president del Poder Executiu de la República Francisco Pi i Margall,
secundat pels sectors «centrista» i «moderat» del Partit Republicà Federal.
1874, 29 de desembre. Pronunciament a Sagunt del general Martínez Campos que restaura la
monarquia borbònica d’Alfons XII, sense deixar maniobrar a Cánovas del Castillo.
1876 Las Nacionalidades de Pi Margall.
1878. Fundació de ‘Lo Rat Penat’ per Constantí Llombart.
1879 Los Fills de la Morta Viva de Constantí Llombart. Jocs florals valencians.
1879. Diari Català. Primer diari de notícies/ 1882 Centre Català /1985 Memorial de Greuges.
1886. Lo catalanisme de Valentí Almirall.
1888. Blasco Ibáñez (21 anys), de la mà de Constantí Llombart, entra de vocal a Lo Rat Penat. Però
se n’ixen degut al sector conservador-apolític que domina l’entitat.
1892, 27 març. Bases per a la Constitució Regional Catalana o Bases de Manresa promoguda per la
Unió Catalanista, primer gran projecte d’autogovern a Catalunya d’ençà de 1714.
1892, 11 d’abril. Pacte de Saragossa. Pacte dels republicans federals de fraternal aliança i mutu
suport entre Aragó, València, Catalunya i les Balears. V. Blasco Ibáñez amb 25 anys va representar a
València. Vint-i-tres anys abans s’havia signat el Pacte de Tortosa.
1893. Mort Constantí Llombart als 55 anys.
1901 Es crea la Lliga Regionalista, partit hegemònic a Catalunya fins 1931.
1902, 7 desembre. De Regionalisme i Valentinicultura. Conferència d'obertura de curs de
l'associació Lo Rat Penat que pronuncià Faustí Barberà com a president accidental de l'associació,
és considerada l'acte de naixement del valencianisme polític.
1904. Blasco Ibáñez es desentén de la política valenciana als 37 anys.
1904, 8 d’abril a Alacant els republicans federals redacten el Proyecto de Constitución para el
Estado Valenciano.
1904, novembre. Josep M. Puig i Torralva, Badenes Dalmau, Cabrelles, Eduard Boix, Isidre Torres,
Francesc Costell, funden VALÈNCIA NOVA. Associació cultural i política valencianista, escissió de Lo
Rat Penat, amb l’objectiu de reprendre la línia valencianista iniciada pel fundador Constantí
Llombart i superar-ne les concepcions estètiques i culturals.
1906 La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba.
1906 L’estament militar va exigir al govern una Llei de Jurisdiccions (els delictes contra l’exèrcit els
jutjaran tribunals militars), aprovada el 1906. Com a resposta a la llei, es va crear Solidaritat
Catalana, per iniciativa de la Lliga Regionalista, que va aconseguir d'agrupar totes les forces
polítiques de Catalunya, llevat dels lerrouxistes i dels partits dinàstics, en una gran coalició
electoral. La integraven nacionalistes catalans, carlins i republicans.
1907 primera Assemblea Regionalista Valenciana.
1908 es funda Joventut Valencianista, primer partit obertament nacionalista.

SORGIMENT DEL VALENCIANISME POLÍTIC

F

ins que Faustí Barberà, el diumenge 7 de desembre de 1902, va pronunciar el
seu discurs De Regionalisme i Valentinicultura en Lo Rat Penat i amb ell encetà
el que seria el valencianisme polític que cristal·litzaria en 1904, amb la fundació
de València Nova, al País Valencià sols hi havia hagut una oposició a l’estructura
político-administrativa de l’Estat espanyol, això és, a l’Estat centralista i unitarista: la
dels republicans federals del Partit Republicà Democràtic Federal.
A partir d’eixe moment conviuran dues tradicions perfectament identificables: la
federalista (que dissortadament esdevindrà des de 1896 blasquista) i la valencianista.
Però caldria dir que des de llavors el valencianisme polític va anar a l’alça, en
organització i plantejaments, mentre que el Partit Republicà Federal que havia aparegut
en 1869 i que fins aleshores havia estat al capdavant al País Valencià -amb una clara
aposta per l’Estado valenciano i en contra del centralisme- en 1902, l’any de la
conferència de Faustí Barberà, el partit federal estava en plena crisi per l’eixida, en
1896, de Blasco Ibáñez, el que havia estat el seu gran dinamitzador a València. El
republicanisme federal pimargallià al País Valencià des de llavors va esdevindré un
republicanisme blasquista. Malgrat tot encara van tindre espenta els federalistes per,
en el mateix 1904, aprovar el Proyecto de Constitución para el Estado valenciano, a
la ciutat d’Alacant.
Però la proposta federal, que havia estat circumscrita fonamentalment als territoris de
l’antiga Corona d’Aragó, va entrar en crisis amb la mort de Pi i Margall en 1901,
qüestió que afegida als reiterats fracassos, a l’hegemonia monàrquica i als triomfs de
formacions com la Lliga Regionalista i la coalició Solidaritat Catalana (de la que va
a arribar a formar part el partit federal), formacions estes amb capacitat de pacte amb
l’Estat. Tot plegat va fer que el federalisme ja no fos percebut com l’alternativa a
l’estructura político-administrativa de l’Estat i que l’alternativa a l’Estat centralista i
unitari, es veiés més en intentar assolir les Mancomunitats i les Autonomies per a les
regions, més que en reivindicar l’Estat federal que s’havia demostrat impossible. Va
ser en 1910 que el Partit Republicà Democràtic Federal, es va dissoldre definitivament
i desaparegué.
Faustí Barberà, home erudit però amb una gran dosi de dinamisme de clara arrel
llombartiana, només necessitava analitzar allò que estava passant al seu voltant per
arribar a concloure que allò que interessava políticament els valencians era el que va
proposar aquell diumenge, 7 de desembre del 1902, a la seu de Lo Rat Penat, discurs
que en introduir el terme regional per damunt de la província i qüestionar l’apoliticisme
autoimposat, reivindicar l’autogovern valencià, l’ús i ensenyament del valencià,
criticar el règim de la Restauració i l’assimilació castellanitzadora que patíem els
valencians va ser l’espurna que va revolucionar a la societat cultural i apolítica, perquè
sorgira del seu si, dels sectors més determinats, valencianistes i combatius, la primera
organització del valencianisme polític: València Nova.
A continuació transcrivim el discurs…

