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1. UNA EXCURSIó hISTòRICA1

Un dels episodis que millor retrata la germanor patriòtica i cultural que en el darrer 
terç del segle xix, durant el moviment literari conegut com la Renaixença, s’establí 
entre els escriptors catalans, mallorquins i valencians el constitueix la visita que, del 
17 al 21 de maig de 1882, una trentena de catalanistes i de ratpenatistes realitzaren als 
monestirs cistercencs de Poblet i Santes Creus i a les ciutats de Valls i Tarragona.

L’excursió, que cal emmarcar entre el llarg centenar que realitzaren els renaixen-
cistes de més avall de la Sénia durant el període 1880-1911, fou promoguda pel més 
conegut escriptor valencià del període, Teodor Llorente i Olivares, pràcticament des 
de l’endemà de la creació del Centre Excursionista de Lo Rat Penat (febrer de 1880), 
i fou destacada pels membres de la societat valencianista com una de les més impor-
tants i transcendents.2 De fet, i ateses les seues particulars característiques, es tracta 
de la més patriòtica i significativa de totes les que Lo Rat Penat —l’entitat cultural 
al voltant de la qual s’articulà la Renaixença valenciana— portà a terme, la que més 
fou recordada i la que més cròniques, ressenyes i poemes d’exaltació i d’homenatge 
provocà, a una i l’altra banda de l’Ebre.

En 1983 Joan Bassegoda i Nonell es féu ressò, a la seua Història de la restauració 
de Poblet, de la part de la visita que afectava al monestir de La Conca de Barberà, 
és a dir, de les activitats que el 18 de maig de 1882 hi realitzaren «un distingit grup 

1 Amb el títol «La Ruta del Cister segons Teodor Llorente. La visita de Lo Rat Penat a Poblet, Santes 
Creus, Valls i Tarragona», una versió anterior d’aquest estudi fou publicada a la Miscel·lània Joan Veny 7, PAM, 
Barcelona, 2005, p. 69-95.

2 Pel que fa a l’activitat cultural que tant Teodor Llorente com Lo Rat Penat hi desenvoluparen, consulteu el 
meu treball: Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana, PUV, València, 2007.
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d’excursionistes», tot situant-les a la gènesi de la recuperació del cenobi cistercenc. 
Segons Bassegoda, la visita «significà un toc d’atenció en la consciència dels artistes 
i poetes», ja que «de 1882 en endavant les visites a Poblet es repetiren i foren causa, 
en part, del renaixement del monument».3 Però com que la trobada —elogiable des de 
molts punts de vista: històric, artístic, arquitectònic, patriòtic, literari i religiós— fou 
molt més llarga i transcendental, també mereix un estudi més ampli i detallat.

3 Joan Bassegoda i Nonell, Història de la restauració de Poblet, Tarragona, 1983, p. 111-113.
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2. GèNESI DE L’EXCURSIó

La gènesi de l’excursió va pràcticament aparellada a la del Centre Excursionista 
de Lo Rat Penat, que cal situar en febrer de 1880, quan la secció d’Arqueologia de la 
«Societat d’amadors de les glòries valencianes», que havia sigut fundada en juliol de 
1878, impulsà la creació d’un «Centre d’excursions cientificoliteràries i artístiques» 
que tinguera per objecte «recorrer nuestro antiguo reino y estudiar prácticamente las 
muchas bellezas que el mismo encierra, interesantes a los ojos del sabio, del poeta y 
del artista».4 Teodor Llorente, aleshores president de Lo Rat Penat, fou des del pri-
mer moment l’impulsor i constant animador de les excursions que s’hi realitzarien. I 
gràcies al fet que, després de cada visita, en publicava una crònica a Las Provincias, 
el diari que havia fundat en 1866 i dirigia, hui tenim coneixement i detall de la major 
part d’elles.5 I és que, segons manifestà el canonge Josep Sanchis Sivera, «en las 
diferentes excursiones que ha hecho esta Sociedad [Lo Rat Penat], el poeta Llorente 
ha sido el imprescindible, y en la mayor parte de ellas ha actuado de cronista, publi-
cando sus notas en el periódico Las Provincias, llenas de erudición y poesía».6

A partir de la fundació del Centre, els ratpenatistes començaren a practicar, amb 
regularitat, un excursionisme intel·lectual que els portà a visitar, des de març de 1880 
fins a juliol de 1911, més d’un centenar de ciutats, viles i pobles valencians. A més, 

4 Josep Martínez Aloy, «Centro escursionista del Rat-Penat. Recuerdos de Benisanó», Las Provincias 
(19-III-1880).

5 Sobre l’activitat excursionista que portaren a terme els ratpenatistes, vegeu el meu treball: El Centre Ex-
cursionista de Lo Rat Penat (1880-1911), en premsa.

6 Josep Sanchis Sivera, «Biografía del laureado vate Teodoro Llorente y Olivares», Lo Rat-Penat. Revista 
Mensual, núm. 7, València, juliol de 1911, p. 343.
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en dues ocasions excediren el límits geogràfics del País Valencià per a fer incursions 
en territoris veïns de l’antiga Corona d’Aragó: una d’elles fou la de maig de 1882 
a què fem referència; i l’altra, la practicada a Sarrión, Terol, Calataiud i Daroca en 
juliol de 1901.7

Per l’excepcionalitat i simbolisme dels indrets visitats, pels dies que durà, per la 
companyia amb què comptaren, per les activitats que s’hi desenvoluparen i per la 
significació social, cultural i patriòtica que adquirí, hi ha motius més que suficients 
per a pensar que l’excursió que ens ocupa fou la més important de totes les que rea-
litzà aquell Centre Excursionista. Així es desprén de les múltiples cròniques que ens 
n’han arribat i de la notícia que publicà l’Almanaque «Las Provincias» para 1883, 
en afirmar que, de les visites practicades durant l’any 1882 per Lo Rat Penat, «la 
que más interés ofreció y tuvo la importancia de una manifestación cariñosísima de 
fraternidad literaria entre Valencia y Cataluña, fue la que se hizo a los históricos 
monasterios de Poblet y Santas Creus y a la ciudad de Tarragona».8

En aquest sentit, cal assenyalar que l’aplec patriòtic i literari que protagonitzaren 
els autors més afamats del moment —d’una banda i l’altra de l’Ebre— marcà el pos-
terior desenvolupament de la Renaixença valenciana i, notòriament, la relació dels es-
criptors valencians amb els catalans. Actualment, ens és possible reconstruir-lo amb 
molt de detall perquè comptem amb abundant informació documental: tres extenses i 
detallades cròniques de Teodor Llorente que varen ser publicades els dies 21, 24 i 27 
de maig a Las Provincias,9 immediatament després al Diario de Tarragona10 i poste-
riorment —signades per Valentino— a l’Almanaque «Las Provincias» para 1883,11 i 
també —traduïdes al català— a tres números consecutius a La Veu del Montserrat;12 

7 Sobre aquesta visita consulteu les ressenyes: «“Lo Rat-Penat” en Sarrión y en Teruel», Las Provincias 
(10-VII-1901); «“Lo Rat-Penat” en Teruel», loc. cit. (13-VII-1901); «“Lo Rat-Penat” en Teruel», loc. cit. (16-
VII-1901); «“Lo Rat-Penat” en Calatayud», loc. cit. (21-VII-1901); i «“Lo Rat-Penat” en Daroca», loc. cit. 
(14-IX-1901), totes elles signades per «Un excursionista».

8 «Lo Rat-Penat», Almanaque «Las Provincias» para 1883, València, 1882, p. 141.
9 X., «Lo Rat-Penat en Poblet», Las Provincias (21-V-1882); «Lo Rat-Penat en Santas Creus», loc. cit. (24-

V-1882); i «Lo Rat-Penat en Valls y Tarragona», loc. cit. (27-V-1882).
10 X., «Nuestros monumentos», Diario de Tarragona (24-V-1882); «Nuestros monumentos», loc. cit. (26-

V-1882); i «Lo Rat-Penat en Valls y Tarragona», loc. cit. (31-V-1882).
11 Valentino, «Lo Rat-Penat en Poblet», Almanaque «Las Provincias» para 1883, València, 1882, p. 

266-271; «Lo Rat-Penat en Santas Creus», loc. cit., p. 273-278; «Lo Rat-Penat en Valls y Tarragona», loc. cit, 
p. 280-284.

12 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 167-168; «Lo Rat-Penat á Santes 
Creus», loc. cit. (3-VI-1882), p. 175-176; «Lo Rat-Penat á Valls y Tarragona», loc. cit. (10-VI-1882), p. 183-
184. S’ha de dir que la traducció i incursió d’aquells articles sorprengué ben agradablement l’autor. Així es 
desprén de la carta que, amb data de 16 de juny de 1882, Llorente envià a Collell, director de la publicació: «He 
tingut gratíssima satisfacció al rebre els tres números de la Veu del Montserrat, que m’haveu enviat, i al vore 
allí, vestides de català, les meues cartes del nostre viatge. Al tornar a València, s’apoderaren de mi altra volta els 
fastidiosos quefers de la vida, i aquella poètica excursió quedà en la categoria del ensòmits. Llegint de nou les 
dites cartes l’ensòmit ha revingut a l’esperit, i he gojat de nou tota sa dolçor. Molt me satisfà, per altra banda, la 
idea de que aquelles cartes, escrites de primera impressió, hagen segut del vostre gust». Carta 1.013: Epistolari 
Llorente, vol. III, Barcelona, 1936, p. 163.
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cinc articles de Fèlix Pizcueta publicats a El Mercantil Valenciano13; tres de Joaquim 
Riera i Bertran que aparegueren a La Renaixensa;14 un d’Àlvar Verdaguer al Butlletí 
de la Associació d’Excursións Catalana;15 i un altre, «Notes de viatge» (publicat en 
dos lliuraments), d’Emili Vilanova que fou també publicat a La Renaixensa.16 A ban-
da, també n’hi ha les notícies que donaren la Revista de Valencia17, Lo Gay Saber18 
i l’Almanaque «Las Provincias» para 1883;19 i tres articles de reflexió estretament 
relacionats amb aquell viatge: el titulat «Fraternitat regional», de Joaquim Riera i 
Bertran, que aparegué a La Renaixensa20 el dia en què l’expedició abandonà Poblet 
i es dirigí cap a Valls, i que fou llegit l’endemà durant la sobretaula a Santes Creus; 
«Festa de germandat», que fou publicat a La Veu del Montserrat21 una vegada finalit-
zada l’excursió, que posa l’èmfasi en la significació política i patriòtica de l’aplec i 
que ha de ser obra, amb tota seguretat, de mossén Jaume Collell (fou signat amb les 
inicials «J. C.» i l’abreviatura «Pbre.»), director de la publicació; i un altre de més 
personal i literari en què l’autor relata els pensaments i les impressions més íntimes 
que el viatge li produí: «Recuerdos de Poblet y Santas Creus», del valencià Josep 
Brel, que fou publicat a la Revista de Valencia.22

Com que tots aquests escriptors relaten els fets de primera mà, ja que participa-
ren de l’aplec i eren presents entre els excursionistes,23 totes les seues cròniques ens 

13 F., «La escursión al Monasterio de Poblet», El Mercantil Valenciano (20-V-1882); «Escursión al Monas-
terio de Poblet», loc. cit. (21-V-1882); «Escursión a Poblet», loc. cit. (24-V-1882); «Escursión a Poblet», loc. 
cit. (25-V-1882); i «Escursión a Poblet», loc. cit. (26-V-1882).

14 R., «La Renaixensa a Poblet», La Renaixensa (23-V-1882), p. 4.035-4.037; «La Renaixensa a Santas 
Creus», loc. cit. (27-V-1882), p. 4.132-4.134; i «La Renaixensa a Valls y a Tarragona», loc. cit. (2-VI-1882), 
p. 4.252-4.254.

15 Àlvar Verdaguer, «Reunió catalanista en Poblet y Santas Creus», Butlletí de la Associació d’Excursións 
Catalana, tom IV, Barcelona, 1882, p. 103-110. En dóna notícia l’autor quan, en carta personal a Llorente 
datada el 3 d’agost de 1882 a Barcelona, li comenta: «En el mes de junio ppdo. leí en una de las sesiones de la 
Associació de Excursions Catalana una corta reseña de nuestra visita a Poblet y Santas Creus, la cual no se ha 
dado a luz hasta ahora, a causa del retraso con que se publica el Butlletí, en donde va inserta. Por este correo 
tengo el gusto de remitirle un paquetito que contiene varios ejemplares destinados a los amigos que tomaron 
parte en la expedición. Le agradecería a V. muchísimo se sirviese hacer llegar esos ejemplares a manos de 
aquellos señores, saludándoles de mi parte». Carta 93: Epistolari Llorente, vol. I, Barcelona, 1928, p. 86.

16 Emili Vilanova, «Notas de viatje. Al senyor Don Joan Sardá», La Renaixensa (28-V-1882), p. 4.159-
4.161, i (11-VI-1882), p. 4.446-4.448.

17 «Lo Rat-Penat en Poblet, Santas Creus y Tarragona», Revista de Valencia (1-VI-1882), p. 331-333.
18 J. Bodria, «Correspondència», Lo Gay Saber (15-VI-1882), p. 119; i (15-VII-1882), p. 135-136.
19 «Lo Rat-Penat», Almanaque «Las Provincias» para 1883, València, 1882, p. 141.
20 [Joaquim Riera i Bertran], «Fraternitat regional», La Renaixensa (19-V-1882), p. 3.057-3.059.
21 J. C[ollell], «Festa de germandat», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 161.
22 José Brel, «Recuerdos de Poblet y Santas Creus», Revista de Valencia (1-VII-1882), p. 353-360.
23 De fet, ni Llorente, ni Pizcueta, ni Riera i Bertran ni Collell no signaren els articles amb el seu nom. 

Llorente, tant a Las Provincias com al Diario de Tarragona com a La Veu del Montserrat, signà amb la inicial 
«X.»; Pizcueta amb la inicial «F.»; Riera amb una «R.»; i Collell amb «J. C. , Pbre». Si tenim la certesa que en 
són els autors és, entre altres coses, perquè: en el cas de Llorente, en reproduir els articles a l’Almanaque, els 
signà amb el nom de «Valentino», el més famós i conegut de tots els pseudònims literaris que utilitzà al llarg 
de la seua vida; en el cas de Pizcueta, perquè era redactor d’El Mercantil Valenciano i signà amb la inicial del 
seu nom; i, en el cas de Riera, perquè, a més de signar amb la inicial del primer cognom, al llarg de les seues 



12

Rafael Roca Ricart

serviran per a reconstruir aquells històrics quatre dies i mig en què una trentena de 
lletraferits i artistes catalans, mallorquins i valencians realitzaren la seua particular 
Ruta del Cister. Cròniques que, perquè el lector se’n puga fer una idea encara més 
detallada i ajustada de la dimensió i les repercussions de la trobada, oferim en apèn-
dix juntament amb unes quantes composicions líriques que varen ser llegides durant 
l’excursió o que varen ser inspirades per aquelles excepcionals jornades.

cròniques trobem un parell de referències a «nostre article d’avansada “Fraternitat regional”», publicat a La 
Renaixensa (19-V-1882), que, encara que anònim, Llorente li atribueix: «Riera i Bertran, llegia un article que 
en la Renaixensa ha publicat com prefaci de la present excursió». X., «Lo Rat-Penat á Santes Creus», La Veu 
del Montserrat (3-VI-1883), p. 176. D’altra banda, hi ha també les referències de l’Epistolari. Així, en carta 
personal datada a Vic el 21 de juny de 1882, i a propòsit dels articles apareguts a La Veu del Montserrat, mossén 
Collell comunica a Llorente que «ses tres cartes han sigut llegides amb verdadera fruïció, i han fet denteta a 
molta gent aquelles descripcions tan animades de nostre patriòtich romiatge». Carta 91: Epistolari Llorente, vol. 
I, Barcelona, 1928, p. 84.
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D’aquesta manera, sabem que l’excursió havia sigut molt desitjada i meditada, 
pensada quasibé des de l’endemà mateix de la creació del Centre Excursionista de Lo 
Rat Penat. Així es desprén de la lectura del paràgraf amb què fou encapçalada la pri-
mera de les cròniques llorentines que reproduí l’Almanaque «Las Provincias» para 
1883: «El centro excursionista del Rat-Penat ha logrado uno de sus mayores deseos: 
desde que se fundó con objeto de visitar los monumentos y los sitios más gloriosos de 
nuestra historia, anhelaba venir a este ilustre y profanado panteón de los monarcas 
aragoneses, postrarse ante los destrozados altares que consagraron la tumba del 
gran rey conquistador, y esa patriótica aspiración acaba de verse satisfecha. Aquí 
estamos, entre estas venerandas ruinas, y para que la satisfacción sea mayor, nos 
hallamos en la fraternal compañ[í]a de una pléyade distinguidísima de escritores 
catalanes, gracias a las simpatías que a una y otra parte del Ebro tiene nuestro digno 
presidente D. Teodoro Llorente, promovedor entusiasta de tan grata excursión».24

Àlvar Verdaguer, membre de l’Associació d’Excursions Catalana i de l’expedició, 
situa la preparació de la visita a les festes que els felibres organitzaren a Montpe-
ller en 1878, i en què s’aplegà «un brillant estol de poetes i literats».25 Segons l’au-
tor, «vora la mar de Provença, se remembraren los no menys històrics monestirs de 
Poblet i Santes Creus, i naixqué entre els concurrents, fills de València, Mallorca i 
Catalunya, lo projecte d’anar a visitar dits llocs».26 Efectivament, la «Festa llatina» de 

24 Valentino, «Lo Rat-Penat en Poblet», l’Almanaque «Las Provincias» para 1883, València, 1882, p. 
266. Aquest text introductori no figura en la ressenya publicada a la resta de periòdics.

25 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 103.
26 Ibidem.
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Montpeller tingué lloc els darrers dies de maig i primers de juny de 1878. I Llorente, 
que hi era present, en donà detallat compte als lectors valencians.27

Malgrat l’eufòria inicial, la realització de la idea no fou tan immediata com hom 
esperava; però quan «arribà l’ocasió que, tenint entre nosaltres al distingit escriptor 
valencià don Teodor Llorente», se’n parlà novament, assegura Àlvar Verdaguer, «i 
amb l’entusiasta concurs de nostre jove poeta en Francesc Matheu s’acordés lo defi-
nitiu programa de dita expedició».28 L’ocasió que donà lloc a la preparació definitiva 
de l’excursió és molt probable que es produira a Barcelona en maig de 1880, moment 
en què Llorente i Matheu actuaren com a President i Secretari, respectivament, del 
Consistori dels Jocs Florals de la ciutat.29

Siga com siga, el que resulta evident és que a principis de 1882 el viatge ja estava 
preparat. En trobem una al·lusió directa en la carta que Vicent Wenceslau Querol en-
vià a Llorente el 7 de febrer d’aquell any: «¿Con que en Mayo la peregrinación a Po-
blet y Santes Creus? No faltaré. Ya me tendrás al corriente (con la mayor antelación 
posible) de la fecha fijada para el viaje».30 Dels preparatius degué encarregar-se’n 
Francesc Matheu, que és el personatge a qui els cronistes al·ludeixen com a «direc-
tor» de la trobada: «allí estava, com a organisador de la partida, lo jove i simpàtic 
Matheu i Fornells»,31 afirmà Llorente; i «content pot quedar-ne (...) en Matheu per 
son zel i mai desmentida activitat de verdader artista al preparar-la i ordenar-la»,32 
assegurà Riera i Bertran. Els últims retocs a la peregrinació degueren donar-se en el 
dinar de germanor amb què el 4 de maig, tres dies abans de la celebració dels Jocs 
Florals de Barcelona de 1882 (que tingueren lloc el 7, i en què, per cert, resultà guar-
donat amb la Flor Natural Riera i Bertran),33 «alguns catalanistes obsequiaren a don 
Teodor Llorente, director de Las Provincias de València i llorejat poeta».34

27 Amb el títol «Una visita a los felibres» publicà, a Las Provincias, deu extenses cròniques, els dies 28, 
29 i 30 de maig, i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de juny de 1878. Vegeu també: Sanchis Guarner, Manuel, «Els felibres i 
València», Arguments, núm. 4 (1979), p. 151-167.

28 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 103.
29 E., «Revista de Barcelona», Las Provincias (5-V-1880).
30 Carta 89: Epistolari Llorente, vol. I, València, 1928, p. 83. Cal avançar que, finalment, Querol no pogué 

assistir-hi, i envià una adhesió.
31 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
32 R., «La Renaixensa a Valls y a Tarragona», La Renaixensa (2-VI-1882), p. 4.254.
33 «De seguida es procedí a l’apertura dels plecs, alcançant la flor natural don Joaquim Riera i Bertran, autor 

de la poesía “La musa popular”». «Crónica general», La Renaixensa (8-V-1882), p. 2.829.
34 «Regnà, com sempre, la major animació i esperit de companyerisme, encarregant nostres escriptors a 

l’obsequiat que en son nom abracés als que en la Perla del Túria es dediquen al cultiu de la llengua llemosina i 
als socis tots del “Rat-Penat” que tant contribueixen al major esplendor del renaixement literari, artístic i patri-
òtic de la que fou un dia gloriosa Corona d’Aragó.

»Lo senyor Llorente en nom de sos amics, digué que com sempre veia en los catalans als germans de Va-
lència i oferí retornar prompte a nostra ciutat en companyia d’alguns de sos il·lustres paisans, a fi d’anar a fer 
una excursió de tres o quatre dies per les províncies de Barcelona i Tarragona». La Renaixensa (5-V-1882), p. 
2.759.
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D’aquesta manera, el dimarts 9 de maig el diari Las Provincias al·ludia a la «ins-
tructiva y agradable expedición» que des de feia temps preparava el Centre Excur-
sionista de Lo Rat Penat, i feia públic que el projecte es portaria a terme «en unión 
con otras sociedades excursionistas de Cataluña, Rosellon y Mallorca, paises todos 
en los que se guarda grata memoria de admiración y respeto al invicto rey D. Jaime, 
(...) durante los días del 17 al 21 de este mes».35 La notícia animava a tots aquells 
socis de Lo Rat Penat interessats a participar-hi a passar-se per la secretaria de l’en-
titat a fi de conéixer els detalls del viatge. Quatre dies després, el diari de Llorente 
tornava a erigir-se en portaveu de Lo Rat Penat per a recordar «a los señores socios 
de aquella corporación que deseen formar parte de la excursión científico-literaria 
(...) que hoy termina el plazo concedido para la admisión de adhesiones; advirtiendo 
que pasado este día no podrán ser admitidos los señores socios que hayan dejado de 
inscribirse».36 Finalment, el dia 17 Las Provincias anunciava que «los excursionistas 
valencianos son cerca de veinte, y en Tarragona se les unirán los que proceden de 
Barcelona, de modo que esta agradable excursión se convertirá en una fiesta de 
fraternidad literaria para los que cultivan las letras lemosinas a una y otra parte del 
Ebro». I també que la Societat Valenciana de Ferrocarrils havia oferit «facilitats», 
«que le agradece la del Rat Penat»,37 per a la realització del trajecte.

Així doncs, que l’artífex i impulsor de l’excursió fou el director de Las Provincias 
ho confirmen no sols les cròniques i notícies del diari, de l’Almanaque i de la Revista 
de Valencia: «la idea y la iniciativa de esta excursión fue debida al presidente del 
mencionado Centro, D. Teodoro Llorente, que la propuso a los redactores del peri-
ódico de Barcelona La Renaixensa, centro de los escritores catalanistas. Aceptan-
do el pensamiento con entusiasmo»;38 sinó també les paraules d’Àlvar Verdaguer i 
Joaquim Riera i Bertran: «mercès a la bona idea d’un valencià, lo celebrat publicista i 
poeta en Teodor Llorente, anàvem a estrènyer llaços de germanor i a fonamentar una 
major estima».39 La visita, doncs, fou promoguda a iniciativa seua i amb el concurs 
de catalans, mallorquins i valencians.

3.1 Els expedicionaris

L’expedició que havia de practicar la visita als monestirs de Poblet i Santes Creus 
estava integrada, inicialment, per vint-i-nou excursionistes; quinze valencians: Teodor 
Llorente i Olivares, el seu germà Felicíssim, el seu fill Pasqual Llorente i Falcó, 
Fèlix Pizcueta, Lluís Gargallo («català resident en València»),40 Lluís Cebrian, Josep 

35 «Noticias locales», Las Provincias (9-V-1882).
36 «Noticias locales», Las Provincias (13-V-1882).
37 «Noticias locales», Las Provincias (17-V-1882).
38 «Lo Rat-Penat en Poblet, Santas Creus y Tarragona», Revista de Valencia (1-VI-1882), p. 331-332.
39 R., «La Renaixensa a Poblet», La Renaixensa (23-V-1882), p. 4.035.
40 Àlvar Verdaguer, loc., cit., p. 104.
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 Vives i Ciscar, Josep Martínez i Aloy, Bernat Diaz, Enric Burguete, Cantos,41 Leandre 
Garcia, Josep Brel i Giral, Lluís Doménech i Ferran Reig i Flores; tretze catalans: 
Francesc Matheu i Fornells, mossén Jacint Verdaguer, mossén Jaume Collell (que del 
13 al 15 de maig havia visitat València per a assistir a una sessió literària en honor a 
la Mare de Déu dels Desemparats), Àngel Guimerà, Joaquim Riera i Bertran, Josep 
Balari i Jovany, Anton de Vilar, Emili Vilanova, Antoni Gaudí, Àlvar Verdaguer, 
Dionís Baixeras i Verdaguer, Manel Pau i Josep Serra i Campdelacreu; i un mallor-
quí: Marià Aguiló i Fuster. Aquests són els vint-i-nou hòmens que es donaren cita la 
nit del dimecres dia 17 de maig a Tarragona. Com podrem comprovar, però, a mesura 
que avançaren els dies la comitiva anà fent-se més i més nombrosa, fins a assolir, ja a 
Valls, els quaranta-dos membres.

D’aquesta manera, el primer a afegir-s’hi fou Damas Calvet, que féu cap a 
Tarragona el dijous dia 18 pel matí amb «lo tren que arribava de Barcelona».42 L’en-
demà, divendres dia 19, i quan el seguici era a Poblet a punt de dinar, qui s’hi incor-
porà fou Vicent Cacho, «notari de Nules»,43 a qui no havia sigut possible viatjar amb 
la resta de ratpenatistes, i «amb lo qual eren 16 los expedicionaris procedents de Va-
lència».44 Les darreres incorporacions es produïren el dissabte dia 20 a Santes Creus, 
moment en què, «a la comitiva, aumentada per alguns amics de Valls, se juntaren, en 
les immediacions del Casal, altres companys, entre ells, lo bon amic Jaume Ramon 
i Vidales».45

Finalment, cal dir que, encara que la major part de les cròniques fan referència 
als escriptors «catalans, valencians i mallorquins»46 que s’hi donaren cita, el ben cert 
és que entre els noms dels participants en aquella excursió únicament trobem el d’un 
escriptor procedent de les Balears —resident a Barcelona—: Marià Aguiló. És pràc-
ticament segur que cap altre mallorquí no fou present entre els excursionistes. De fet, 
la crònica de la Revista de Valencia parlà del viatge «de fraternidad literaria entre 
Valencia y Cataluña»;47 i Jaume Collell, a l’article que publicà pocs dies després a 
La Veu del Montserrat, no féu cap referència als mallorquins, i sí a «l’animada colla 
de lletrats i artistes valencians i catalans que en aquells memorables i venerandos 

41 M’ha estat impossible esbrinar la identitat d’aquest personatge de cognom «Cantos», al qual fan referèn-
cia quasi tots els cronistes i de qui, per la ressenya d’Àlvar Verdaguer, sabem que era «advocat».

42 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 104.
43 Ibidem.
44 R., «La Renaixensa a Santas Creus», La Renaixensa (27-V-1882), p. 4.133.
45 Ibidem.
46 Llorente parla dels llaços de fraternitat establerts entre els «paladins de la Renaixensa, á Catalunya, á 

Mallorca y á Valencia»: X., «Lo Rat-Penat á Santes Creus», La Veu del Montserrat (3-VI-1882), p. 175; Piz-
cueta, de la reunió «con los literatos y artistas catalanes y mallorquines»: F., «La escursión al Monasterio de 
Poblet», El Mercantil Valenciano (20-V-1882); Riera i Bertran de «l’element catalá y mallorquí» que integrava 
l’excursió: R., «La Renaixensa a Poblet», La Renaixensa (23-V-1882), p. 4.036; i Àlvar Verdaguer de la «visita 
projectada per un grupo de catalans, valencians y mallorquins, als monastirs de Poblet y Santas Creus»: Àlvar 
Verdaguer, loc. cit., p. 103.

47 «Lo Rat-Penat en Poblet, Santas Creus y Tarragona», Revista de Valencia (1-VI-1882), p. 331.
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llocs s’ajuntava».48 El que també ha de ser cert és que, en principi, estava previst que 
l’excursió comptara amb la presència d’uns quants mallorquins que, per unes raons o 
altres, finalment no hi acudiren.49

3.2 Dimecres 17 de maig: l’arribada a Tarragona 
(des de València i des de Barcelona)

Els valencians isqueren de la Ciutat del Túria en direcció a Tarragona el dimecres 
dia 17 de maig, en el tren correu de les 11.45 h. El trajecte, de més de set hores de 
durada, transcorregué enmig de converses plaents i relaxades. Segons Llorente, era 
tanta l’harmonia i la il·lusió amb què els valencians viatjaven «que, al passar lo cau-
dalós Ebro, saludaven ja amb l’esperança als escriptors catalans que en Tarragona els 
aguardaven per a segellar una volta més la germandat literària e històrica dels dos 
pobles que aquell riu separa».50

La major part dels catalans, per la seua banda, degueren reunir-se a Barcelona 
per a realitzar també en tren el viatge fins a Tarragona, que era el punt de trobada 
acordat. Com que el trajecte que havien de recórrer era més curt que el dels valenci-
ans, degueren emprendre’l després de dinar. Així es desprén dels comentaris d’Emili 
Vilanova, que dedica la major part del primer dels seus articles a descriure aquell 
desplaçament en ferrocarril. Tot i que no explica on s’inicià el recorregut ni quins 
personatges integraven el grup, sí que afirma que «l’Antonet Gaudí, que ignoro si 
pateix flaquetat de memòria, puix no es recordava de si havia menjat postres en lo 
dinar», aprofità la parada que el tren feia «al Vendrell» per a «comprar un revingut 
tall de llonganissa»; i que, quan arribaren a Tarragona, «Matheu ens esperava a l’es-
tació».51 En qualsevol cas, encara no hi eren tots, perquè Pizcueta també comenta 
que alguns catalans hi arribaren, procedents de Barcelona, en el tren de les onze i 
mitja de la nit.

D’altra banda, sabem amb certesa —perquè així ho explica Llorente— que l’ar-
ribada dels valencians a l’estació de l’antiga urbs romana es produí a les set de la 
vesprada, i que en aquell moment ja els hi esperaven la major part dels catalans. Des-
prés de múltiples i afectuoses salutacions, es dirigiren a la fonda Europa, on soparen i 
«donde nos hospedamos».52 I com que eren tantes les ànsies que els valencians tenien 
de veure i de conéixer les terres tarragonines, d’iniciar la descoberta humana, cultural 

48 J. C[ollell], «Festa de germandat», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 161.
49 Dos dels mallorquins que probablement tenien previst assistir-hi i finalment no ho feren degueren ser Pere 

d’Alcàntara Penya i Tomàs Forteza, als qui al·ludeix Riera i Bertran a una de les seues cròniques. D’altra banda, 
això és desprén també del comentari amb què s’inicia la carta que el 26 de maig de 1882 Marià Aguiló adreçà 
a Tomàs Forteza: «T’anyorí molt en Poblet i Santes Creus». Mariano Aguiló y la «Renaixença» a través de un 
epistolario de 266 cartas a Tomás Forteza (1867-1897), Barcelona, 1966, p. 110.

50 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 167-168.
51 Emili Vilanova, «Notas de viatje. Al senyor Don Joan Sardá», La Renaixensa (28-V-1882), p. 4.160-

4.161.
52 F., «La escursión al Monasterio de Poblet», El Mercantil Valenciano (20-V-1882).
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i geogràfica, «aquella mateixa nit anàrem a visitar la magnífica catedral a la llum dels 
fanals de gas i de les estrelles del cel».53 La nit no donà per a més, i posteriorment els 
expedicionaris es retiraren a descansar.

3. 3 Dijous 18 de maig: Tarragona – L’Espluga – Poblet

L’endemà, dijous dia 18 de maig, el grup s’aixecà aviat i, a l’alba, ja era nova-
ment a la catedral de Tarragona, «a on lo canonge Collell celebrà la missa en l’altar 
de Santa Tecla»;54 ajudat, tot siga dit, pel secretari de Lo Rat Penat, Ferran Reig i 
Flores. Acabada l’eucaristia, només tingueren temps de donar una lleugera mirada 
a la «rica col·lecció de tapissos que posseeix lo Capítol de Tarragona»,55 ja que «a 
les nou preníem lo tren de la línea de Reus i Lleida i creuàvem alegres i esperançats 
l’hermós Camp de Tarragona, a on amb variada verdor i pintoresca perspectiva al-
ternen les ufanes vinyes, los ombrius oliverars, los rengles d’ametllers i avellaners 
i les ja espigades messes».56 El paisatge resplendia amb força en la mirada dels 
excursionistes.

Com sabem, abans de pujar al tren se’ls havia unit el català Damas Calvet, i, de 
camí, «al passar per Reus vingué a saludar-nos en l’estació en Martí i Folguera, al 
qui no li fou possible acompanyar-nos com ho desitjava».57

Dues hores després de mamprendre el viatge arribaven a l’estació de l’Espluga, 
on «en una típica casa de posada catalana, teníem preparat l’esmorzar, tan suculent 
com és propi d’estes muntanyes».58 Durant l’àpat, «fou quan més s’accentuà la 
cordial intimitat entre els excursionistes, sobretot en lo moment en què lo canonge 
Collell i en Teodor Llorente se partiren lo pa de casa»,59 relatà Àlvar Verdaguer. A 
la sobretaula, catalans i valencians entonaren la «Cançó dels excursionistes de Lo 
Rat Penat», que pocs mesos abans havia escrit Llorente i que havia sigut musicada 
pel mestre Salvador Giner. Emili Vilanova assegurà que es tractava d’una cançó tan 
«airosa i enamorada», que «a la segona tornada tots atacàvem lo responement, com 
si l’haguéssem apresa amb los de València en lo mateix curs. I no pondero la traça 
d’algun dels nostres, qui, amb la solfa davant, llegí i cantà les notes lo mateix que 
si fos una carta de la promesa».60 La tornada d’aquest himne ratpenatista recorda 
que:

Som gent honrada, som gent tranquil·la,
excursionistes del Rat Penat;

53 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
54 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 104.
55 Ibidem.
56 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
57 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 104. 
58 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
59 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 105.
60 Emili Vilanova, «Notas de viatje», La Renaixensa (11-VI-1882), p. 4.447.
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de poble en poble, de vila en vila,
busquem memòries del temps passat.61

«Després los catalans vàrem donar a conèixer a nostres amics variades i escaients 
cançons populars que ens ompliren de goig a tots».62 Una vegada refet el cos i l’espe-
rit, iniciaren el viatge cap a Poblet: «unos iban en carruaje, otros preferían el medio 
de locomoción que inmortalizó a Sancho Panza, y los más íbamos a pié, caminando 
lentamente abstraídos en agradable conversación acerca del monasterio y de las 
grandezas pasadas que representa»,63 explicà Pizcueta. En mitja hora hi arribaren, i 
sense perdre temps ingressaren en les seues estances: «des de les tres de la tarda fins 
que el sol s’hagué post, estiguérem corrent adelerats, encisats, transportats a altres i 
a altres mons, aquelles ruïnes que tenen nou interès en sa mateixa destrucció».64 Ins-
peccionaren la totalitat dels racons i les galeries d’aquell malaguanyat cenobi. I, fins 
i tot, «abans de deixar lo monestir volguérem alguns pujar al cim d’una de les torres 
que flanquegen l’entrada, des d’a on se descobreix una extensa vista de la conca de 
Barberà».65 Torres bessones de la Porta Reial que, com bé apuntà Llorente, «serviren 
de patró a les de Serrans»66 de València; i que fou el lloc «des d’on silenciosament 
vèiem caure a la posta el sol»,67 en paraules de mossén Collell.

Amb el crepuscle, els expedicionaris abandonaren les runes monacals i es dirigi-
ren cap a les tres cases que conformaven la masia de Poblet, «és a dir: cal Francisco, 
cal Mitger i cal Majordom»,68 on havien de reparar forces i passar la nit. «Lo sopar 
fou silenciós; tots estàvem com represos per les impressions agobiadores d’aquella 
tarda inoblidable».69 Però el ben cert és que l’experiència més interessant encara es-
tava per arribar, ja que el cap de l’excursió, Francesc Matheu, ajudat per l’arquitecte 
Antoni Gaudí i els artistes Josep Brel i Dionís Baixeras, havia preparat una visita 
nocturna al monestir quasi novel·lesca: «dotze mossos amb atxes de cera esperaven 
nostres ordres per il·luminar los claustres i les voltes del modo que indicaven los 
pintors Brel i Baixeras, directors d’aquest espectacle sorprenent i mai vist en estes 
ruïnes»,70 relatà Llorente. Amb la qual cosa s’aconseguí, en opinió de Riera i Bertran, 
«un efecte màgic i grandiós»71 que sens dubte degué exaltar l’esperit romàntic dels 
escriptors.

61 Com que la cançó tingué una molt bona acollida entre els excursionistes catalans, la lletra fou reproduïda 
dies després a La Veu del Montserrat (3-VI-1882), p. 173.

62 R., «La Renaixensa a Poblet», La Renaixensa (23-V-1882), p. 4.036.
63 F., «Escursión al Monasterio de Poblet», El Mercantil Valenciano (21-V-1882).
64 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
65 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 106.
66 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
67 J. C[ollell], «Festa de germandat», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 161.
68 Àlvar Verdaguer, loc. cit., p. 106.
69 X., «Lo Rat-Penat á Poblet», La Veu del Montserrat (27-V-1882), p. 168.
70 Ibidem.
71 R., «La Renaixensa a Poblet», La Renaixensa (23-V-1882), p. 4.037.




