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TRES VISITES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
LO RAT-PENAT A ALAQUÀS (1880, 1897 i 1898). 

1. Al redós de la Renaixença. 

La Renaixença valenciana donà molt més de si del que la majoria dels 
investigadors que l'han estudiada han destacat. L'eixamplament cultural valencià 
que provocà la seua aportació i el procés de vertebració i actuació social que 
encetà foren molt més complexos del que se'ns ha dit fins ara. I és que de la 
Renaixença valenciana encara manca molt per dilucidar. S'ha dit poc, i quasi 
sempre de manera reiterativa i unilateral. Ben mirat, poques coses són les que 
sabem al voltant dels hòmens que protagonitzaren aquest moviment cultural, de 
les seues dèries, motivacions i possibilitats d'acció. Com ben poca cosa conei-
xem de la societat civil que l'albergava. Massa sovint, hom acostuma a remarcar 
l'escassa repercussió social i intel·lectual d'aquella tasca valencianista, la seua 
limitada incidència popular, perquè tendeix a comparar el nostre amb el movi-
ment homònim esdevingut coetàniament a Catalunya. Aquesta simplificació 
aconsegueix que ens oblidem de les circumstàncies i dels condicionaments que 
pesaven sobre aquells escriptors, i, és clar, des d'un punt de vista actual, delerós 
de normalitzacions i normativitzacions, la seua aportació cultural ens fa pena. 
L'extracció social dels protagonistes, la remarcada predilecció que es limitava 
quasi exclusivament a la lírica, són també prejudicis que barren el coneixement 
diàfan que hui dia elaborem de llur actuació. 

Tot això fa pensar, tanmateix, que ha arribat l'hora de mesurar aquell treball 
amb equanimitat, i de deixar de banda les nostres llampants intuïcions —sovint 
condemnatòries i, per tant, còmodes d'enunciar— i punts de vista actuals i actua-
litzats que, si som sincers, poc tenen a veure amb els de l'època. A canvi, podem 
proposar nous enfocaments d'estudi. 

En aquest joc de desconeixements, malinformacions, prejudicis i tergiversa-
cions que sofreix l'etapa finisecular valenciana del XIX, hi té un protagonisme 
essencial la Societat valencianista Lo Rat-Penat. Sóc del parer que Lo Rat-Penat 
demana a crits una rigorosa anàlisi històrica que establisca la seua evolució, 
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determine el paper cultural que ha jugat en cada moment i deixe moltes coses al 
seu lloc. Una anàlisi científica que no entenga de xovinismes i que ens faça assu-
mir sense recels una part de la vertadera història dels valencians, plena de contra-
dicions i equívocs, però també d'il·lusions, esforços i guanys. Seria una història 
reveladora de molts dels nostres tics i pautes de comportament, també actuals. És 
ben cert que aquesta Entitat centenària fa anys que vegeta, que s'ha convertit en 
un dels bastions del secessionisme lingüístic i cultural, enarboradora de la malal-
tia que de manera abusiva i amb efectes estirilitzadors ens han inculcat als valen-
cians per tal de dividir-nos. No ens deixem portar, però, pel joc visceral de les 
desavinences. En algun temps no massa llunyà Lo Rat-Penat fou el centre d'irra-
diació valencianista més important i decisiu que mai no haja tingut el País Valen-
cià, i comptava amb evidents i fructíferes connexions amb les altres terres de 
llengua catalana. Molts dels intel·lectuals valencians de hui varen aprendre a lle-
gir i escriure la seua llengua als cursos que al si de Lo Rat-Penat inaugurà 
l'escriptor Carles Salvador a la postguerra. 

Lo Rat-Penat naixia el juliol de 1878, i era impulsada pel valencianista 
Constantí Llombart, leader dels escriptors renaixencistes de faiçó popular. La 
idea prompte comptà amb el recolzament del sector de la burgesia valenciana 
sensible al moviment restauracionista, al front del qual cal situar el poeta i perio-
dista Teodor Llorente, el fundador del diari Las Provincias. Era aquesta l'única 
manera que tenia de tirar endavant: com que n'eren pocs els interessats a fer-la 
rutllar, o la recolzaven tots o s'enfonsava. La Renaixença, que pretenia ser un 
moviment mínimament organitzat que retornara a València la seua fesomia cul-
tural primigènia renovada d'acord amb l'època, era vista amb recel polític per les 
capes socials més reaccionàries i espanyologitzades. S'hi dóna la circumstància 
que aquesta gent contrària al desenvolupament renaixencista valencià solia ali-
near-se majoritàriament entre les rengleres polítiques del conservadorisme, de les 
classes benestants. Però també a l'altra banda hi havia dels «anti». En conse-
qüència, la Renaixença, poc o gens acceptada per la societat civil valenciana, 
hagué d'explicitar de manera exagerada la seua única intenció cultural, ja que es 
trobà amb un problema afegit: prompte fou titlada de separatista, d'anar contra la 
unitat estatal espanyola, per aquell temps inqüestionable. Fou per aquest motiu 
que els hòmens que l'encapçalaven hagueren d'aixoplugar-se sota el famós apo-
liticisme, i hagueren de rebutjar, a tort i a dret, qualsevol intenció explícita o 
implícita que segregara accions i intencions polítiques. L'apoliticisme era — 
diguem-ho així— una forma de salvaguardar un moviment amb caràcter cultural 
que ja de per si naixia feble. 

Ara bé, que la Renaixença valenciana no declarara de manera explícita unes 
intencions polítiques no vol dir que amb el temps no les adoptara, per passiva i 
per activa; únicament vol dir que no podia fer-les explícites. És més, crec que cal 
afirmar que l'èxit social que finalment assolí la nostra Renaixença es fonamentà 
en les repercussions polítiques que, volens nolens, amb el temps adquirí. La 
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intenció política hi era camuflada, adormida, i ningú no gosava —no podia— 
despertar-la. Aquestes repercussions polítiques més o menys recòndites, no foren 
tan innocents com alguns ens volen fer creure. Posem un cas: la Societat valen-
cianista Lo Rat-Penat —Aimadors de les glòries valencianes— és un exemple 
lúcid de conjunció i ocultació, sota una intenció cultural, de les diverses volun-
tats polítiques que hi convisqueren. Unides pel valencianisme, és clar. Creada, en 
principi, per a convocar i animar uns Jocs Florals anuals, uns certàmens poètics 
valencians erròniament acusats d'innocus i fins hui dia pràcticament verges 
d'estudis, prompte adquirí altres compromisos que discorreren per aquell mateix 
viarany: el de recuperar la tradició (llengua, literatura, art...) genuïnament valen-
ciana. Ningú no crea una Entitat cultural per a no dotar-la d'activitats i de com-
petències. No cal ni dir que rebé tants colps com els qui volien i podien —que 
eren molts— aconseguiren endossar-li. L'activitat de Lo Rat-Penat fou tan limi-
tada com la societat valenciana, el poble valencià, desitjà, però tingué una actua-
ció tan extensa i fructífera com aquella mateixa societat, aquell mateix poble, li 
ho permeté. Lo Rat-Penat no era cap ampolla de vidre aliena als condicionants 
polítics, econòmics, culturals i de tota mena que imposava la València deci-
monònica, i que restringien certes actuacions. Naixia el 1878; l'any següent, 
1879, convocava els seus primers Jocs Florals (a Barcelona feia vint anys queja 
funcionaven); i el 1880 donava pas al seu Centre Excursionista. És de part de 
l'activitat d'aquesta secció de Lo Rat-Penat que ara m'interessa de parlar. 

2. El Centre d'excursions científico-literàries i artístiques de Lo Rat-Penat. 

El mes de febrer de 1880, quan era president de l'Entitat Teodor Llorente i 
Olivares, es constituïa el Centre d'excursions científico-literàries i artístiques de 
Lo Rat-Penat. La seua primera activitat fou realitzar, el 29 de febrer de 1880, una 
visita al poble de Benisanó. El cronista d'aquella excursió, el ratpenatista Josep 
Martínez Aloy, començava la ressenya del viatge amb les següents paraules: «La 
sección de arqueología de Lo Rat-Penat constituyó, por reglamento de 24 de los 
corrientes, un centro de escursiones que tiene por objeto recorrer nuestro anti-
guo reino y estudiar prácticamente [en la pràctica] las muchas bellezas que el 
mismo encierra, interesantes a los ojos del sabio, del poeta y del. artista. 

»Este centro inició sus trabajos con la espedición al inmediato pueblo de 
Benisanó, realizada en el día 29 de febrero de 1880 por los Sres. Cester, Cue-
vas, Costes, Carceller, Doménech, Ferrer y Bigné, Gargano, Grau, Hernández, 
López, Llorente (D. Teodoro, D. Felicísimo y D. Pascual), Llombart, Pizcueta, 
Puig, Reig Flores (D. Fernando y D. Juan), Tramoyeres y el que suscribe. 

»Los estudios que con este motivo se hicieron debían quedar consignados 
en una Memoria, según disposición reglamentaria, y al efecto se nos encargó la 
redacción de la presente, en la que nuestra única participación consiste en el 
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estracto y ordenación de los materiales suministrados por los señores escursio-
nistas»1. La finalitat última del Centre, doncs, era constituir-se en un grup d'estu-
dis històrics i artístics. El Centre excursionista, dirigit en un principi per Teodor 
Llorente, s'emmarcava plenament dins de la voluntat més pregonada dels renai-
xencistes valencians, que tenien com a una de les seues màximes aspiracions la 
de retrobar i recuperar les glòries passades, els records del temps passat. Busca-
ven les arrels del poble valencià. Així doncs, el Centre d'excursions científico-
literàries i artístiques era el complement perfecte a la tasca lingüística i literària 
que aquests mateixos hòmens portaven endavant. 

Per a l'historiador Antoni Igual Úbeda —potser qui més i millor ha estudiat 
l'Entitat en una obra encara hui no superada— aquesta secció excursionista pro-
moguda al si de Lo Rat-Penat fou «una de les més actives i permanents funcions 
i potser, també, de les més fructíferes»2; i no li falta raó. No coneixem amb exac-
titud quantes i com de variades foren les seues activitats, però gràcies a les res-
senyes que després publicaven (normalment al diari Las Provincias) sabem que, 
des de 1880 fins a 1915 —si més no— visitaren més d'un centenar de pobles 
valencians, sempre atrets pels seus monuments històrics i artístics3. Aquells 
excursionistes gens usuals i amb un gran bagatge cultural tenien la voluntat de 
deixar constància històrica documental de la seua activitat, de les seues visites. 
En aquests paràmetres, el Centre excursionista de Lo Rat-Penat es convertí en un 
dels grans desvetladors del patrimoni artístic dels valencians, i, en conseqüència, 
dels vestigis d'una nacionalitat valenciana sempre latent i sempre endormiscada: 
«L'objectiu era, bàsicament, històric i artístic, amb una finalitat patriòtica»4, ha 
escrit Igual Úbeda. La voluntat de recórrer el País Valencià, de conéixer i de 
divulgar les seues excel·lències històriques, amaga la voluntat —o comporta la 
conseqüència— d'estimar-lo. El to de les ressenyes que recorden i donen compte 
d'aquests viatges prou que ho expliciten. 

L'ànima promotora d'aquest projecte fou sempre Teodor Llorente, president 

1 MARTÍNEZ ALCOY, Josep, "Centro escursionista del Rat-Penat. Recuerdos de Benisanó", 
Las Provincias. Diario de Valencia, divendres 19 de març del 1880. Núm. 4.976. 

2 IGUAL ÚBEDA, Antoni, Història de "Lo Rat-Penat", Ajuntament de València, València, 
1959; p. 73. 

Conec un altre treball sobre Lo Rat-Penat de recent aparició, però mai no el recomanaré perquè 
és tendenciós, incomplet i pobre: GIL i BARBERÀ, Joan, FERRANDIS i OLMOS, Mariví, i, 
MARTÍ i MORA, Enric, Lo Rat Penat, Generalitat Valenciana, C.V.C., València, 1996. També hi he 
detectat nombroses dades errònies. 

3 Segons Lluís Guarner, "una de les activitats del Rat-Penat en els seus temps primers temps van 
ser les excursions de grups dels socis a poblacions i llocs importants de l'antic regne de València. Hi 
ha descripcions d'alguns d'aquests viatges a "Las Provincias" i el seu almanac, i també a la revista 
"Lo Rat-Penat" (1911)", LLORENTE, Teodor, Poesia valenciana completa, edició a cura de Lluís 
Guarner, 3 i 4, València, 1983; p. 506. 

4 IGUAL ÚBEDA, Antoni, op. cit.; p. 73. 
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del Centre, capdavanter de la Renaixença valenciana i màxim poeta valencià de 
la passada centuria. Segons l'historiador Sanchis Sivera «en las diferentes excur-
siones 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, publicando 
sus notas en el periódico Las Provincias, llenas de erudición y poesía»5. Es ben 
cert. Llevat de les ressenyes que, com la de Martínez Aloy, van signades, tota la 
resta són atribuïbles a Teodor Llorente. Tant les que firma VALENTINO (pseudò-
nim de Llorente) com les que van anònimes. 

Obra de Llorente fou també la lletra del poema que, musicat per Salvador 
Giner, adoptaren com a himne els membres d'aquest Centre excursionista. La 
composició porta per títol «Cançó dels excursionistes del Rat-Penat» i fou escrita 
per Llorente en 1882. Tres anys després, en integrar-la a l'edició del seu Llibret 
de versos, primera obra poètica valenciana, l'autor l'acompanyà del següent 
comentari: «Esta cansó, posada en música per lo mestre don Salvador Giner, fon 
escrita per a cantar-la los socis del Rat-Penat en les escursions artístiques e histò-
riques que fan a sovint»6. Paga la pena ara que recordem quin era l'himne 
d'aquells expedicionaris de la cultura perquè constitueix tota una declaració de 
principis: 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat. 

Pels camps alegres on sa ribera 
lo Túria broda d'eternes flors, 
per les muntanyes on l'olivera 
a pler nos dóna sos fruits millors; 
pels horts flairosos on entre paumes 
tot l'any verdegen los tarongers, 
dels nostres avis, Ferrers o Jaumes, 
trobem gojosos vestigis vers. 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat. 

5 SANCHIS SIVERA, Josep, "Biografía del laureado vate Teodoro Llorente y Olivares", Lo 
Rat-Penat, núm. 7, València, juliol del 1911; p. 343. 

6 LLORENTE, Teodor, "Notes de l'autor" al Llibret de versos. València, 1885; p. 198. 
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Lo solitari castell que un dia 
va ser espasme del sarraí, 
on amoroses trobes ouïa 
gentil donzella tancada allí; 
l'humil santuari de l'alta serra, 
on l'eremita complí els seus vots, 
castell i església, cel, mar i terra, 
d'Amor, Fe i Pàtria nos parlen tots. 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat. 

Valencianetes, les dels ulls negres, 
d'estampa airosa, d'infantil peu; 
quan per la porta passem alegres, 
no poregoses vos amagueu; 
vingau rialleres, porteu la bóta 
que ab bàlsem omplin Quart o Torís, 
i en tant que en ella quede una gota, 
cantem al nostre gloriós país. 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat. 

Jardí d'Espanya, València hermosa, 
d'estranys i propis admiració; 
tu, la que guarden Penyacolosa 
i, els peus en l'aigua, l'altiu Montgó; 
hurí cristiana, real princesa, 
per a nosaltres, amants fidels, 
les gales mostra de ta bellesa, 
dels teus enxisos desgarra els vels. 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat. 

Del Cid tu fores la desposada; 
després del noble Jaume valent; 
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tu pel gran Ausiàs fores cantada 
i beneïda per Sant Vicent. 
Per guardar eixes santes memòries 
i los teus timbres sempre enaltir, 
no volem altres profits ni glòries 
que en los teus braços viure i morir. 

Som gent honrada, som gent tranquil·la, 
excursionistes del Rat-Penat; 
de poble en poble, de vila en vila, 
busquem memòries del temps passat.7 

Els excursionistes, en grup d'unes vint persones, aproximadament, s'enca-
minaven a algun dels pobles valencians que podia tenir interés per a les seues 
pretensions i que, anteriorment i de manera arbitrària, havien acordat visitar. 
Acudien sempre en diumenge, ja que el treball setmanal no els permetia abando-
nar les seues activitats laborals. És per això que aprofitaven el descans dominical 
per a fer les seues excursions. Als pobles eren rebuts amb joia per les autoritats 
municipals —polítiques i eclesiàstiques, generalment— que els feien les fun-
cions de guia i, normalment, els obsequiaven amb un àpat: menjaven paella, evi-
dentment. En totes les poblacions foren objecte de grata i entusiàstica acollida. 

Que què hi feien? Ja ho sabeu, buscaven memòries del temps passat. I això 
es traduïa en la visita a monuments històrics, esglésies, monestirs, retaules 
d'altar... Tot allò que tinguera un valor artístic; i humà. Perquè l'interés 
d'aquests intrèpids viatjans no es limitava només al descobriment creatiu i histò-
ric de pedres, llibres i pintures, sinó que també comportava la contemplació i el 
gaudi de les diferents orografies locals, i dels oficis i festivitats religioses i popu-
lars pròpies i específiques de cadascun dels municipis. Amb una immensa i 
excepcional amplitud de mires aquest pioner Centre d'excursions esdevindrà, 
amb el temps, un dels bressols de l'excursionisme valencià, actualment tan ple 
de vitalitat.8 

L'excursionisme es convertí per als hòmens de la Renaixença en un dels 
millors mitjans per a descobrir els orígens històrics dels valencians com a comu-
nitat vital, per a desvetlar i vertebrar la particular personalitat i tarannà dels 

7 Trancric segons la grafia actualizada que ha donat cl professor Vicent Simbor: LLORENTE, 
Teodor, Poesia, introducció i edició a cura de Vicent Simbor Roig, I.V.E.I., València, 1996; pp. 144-
146. 

8 Hom pol comprovar-ho al treball de CRUZ OROZCO, Jorge, "Aportación a la historia del 
movimiento excursionista valenciano", Animació. Revista d'estudis i documentació. Escola d'ani-
madors juvenils, I.V.A.J., València, Primavera, 1995; pp. 3-20. 
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pobles valencians i de la seua idiosincràsia. A més, aquells aventurers de l'art (en 
la més àmplia accepció d'aquest terme), amb les seues cròniques establiren un 
inventari de pobles valencians on reflectien tots els seus descobriments. No 
només reparaven en els grans monuments històrics í artístics, també gaudien amb 
la descoberta d'antigues i menudes tradicions, devocions, festes i activitats labo-
rals. En tots dos sentits, el poble d'Alaquàs els oferia una excel·lent via d'accés 
al coneixement històric i humà valencià. Eins a ací s'acostaren almenys en tres 
ocasions. I el que és més important, deixaren les seues impressions —emo-
cions— per escrit. Examinar-les ens farà retrobar amb els nostres avantpassats, 
amb el seu marc vital, amb la seua personalitat. Si ara, amb la lectura d'aquestes 
ressenyes, ho aconseguim, en tot o en part, no haurem d'oblidar que els deguem 
el favor als excursionistes de Lo Rat-Penat. 

3. Primera visita (1880). 

Un dels primers pobles que visità el Centre d'excursions científico-literàries 
i artístiques fou Alaquàs. Un dels primers i un dels més freqüentats. Aquest 
viatge es produí en desembre de 1880. D'Alaquàs els interessava, sobretot, el 
Castell-Palau. No oblideu que és peça única que, encara hui dia, resisteix les 
intemperàncies dels temps i de les modes. Així ho comprovem en l'escrit «Visita 
a Alacuás» que publicaren al periòdic Las Provincias. Diario de Valencia el 
dimarts 14 de desembre d'aquell mateix any. El nostre Castell fou el primer 
monument d'Alaquàs que inspeccionaren aquells setze expedicionaris de l'art9. 
La ressenya se centra, precisament, en la descripció del Castell-Palau, «que se 
levanta altivo, severo y macizo en medio del pueblo». Després també entraren en 
l'Església del poble, la de l'Assumpció, on foren amablement rebuts pel rector, i, 
com no podia ser altrament, fixaren l'atenció en els quadres de l'altar. Malgrat 
que ara no en fan cap comentari detallat al respecte, comprovarem com en les 
posteriors visites aquestes realitzacions artístiques seran punt d'atenció principal 
dels excursionistes. 

Una vegada inspeccionada l'Església, anaren al Convent, «el antiguo con-
vento de dominicos y después de mínimos, en cuya iglesia se venera la imagen 
de Ntra. Sra. del Olivar, llamada así por haberse encontrado bajo un olivo, y 

9 Hi ha un treball de 1922 editat pel Centro de Cultura Valenciana que evidencia la importància 
que sempre ha tingut el Castell d'Alaquàs per als valencians. Porta per títol El Palacio señorial de 
Alacuás i fou realizal per J. M. Manuel Cortina Pérez; s'acompanya d'abundant material gràfic i 
notes genealògiques de Vicente Ferrán Salvador. Fou reeditat en 1983 per l'Ajuntament d'Alaquàs i 
encapçalat per un interesant treball de JUAN REDAL, Enric, "Alaquàs al moment de la construcció 
del seu Castell (1582)", pp. Vll-XII. Ara bé, crec que ja és hora que des de l'Ajuntament o des de 
qualsevol altra institució es promoga un més ampli i actual estudi que ens acoste i facilite el coneixe-
ment d'aquest monument arquitectònic tan característic del nostre poble i tanmateix tan descurat. 
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que es objeto de especial devoción del vecindario». Una apressada descripció de 
l'edifici i del seu ús els dóna pas per a visitar algunes de les nombroses perole-
ries que en aquell temps tenia el nostre poble i per les quals era majoritàriament 
conegut a València, els «establecimientos de cerámica culinaria», segons les 
seues paraules10. Ja hem dit que aquests excursionistes de la cultura no només 
s'interessaven per les manifestacions arquitectòniques dels pobles, sinó que 
també paraven l'atenció en tot allò que fóra idiosincràtic, peculiar i característic 
de la localitat: devocions, tradicions, festivitats..., i oficis. Les persones ens defi-
nim —o som definides— pels trets peculiars de les nostres comunitats humanes; 
em sembla que els d'Alaquàs portem el fang dels perols i les cassoles gravat al 
front, com els d'Aldaia porten el de les rajoles i es mouen amb la traça i l'elegàn-
cia dels seus palmitos. Cada persona porta a sobre, com un estigma, les marques 
del seu poble. No és cap broma. Faig un incís i vos relate una anècdota. Fa anys 
estava de campament a una muntanya de Terol i vaig trobar un parell d'hòmens 
majors que parlaven valencià. Un d'ells em preguntà d'on era i en dir-li que 
d'Alaquàs ell respongué que no ho podia negar, que tenia cara argilenca. 

Els excursionistes del Rat-Penat, en visitar els nostres pobles, allò que 
volien era conéixer la gent, el seu perfil humà i el seu tarannà, i la història que, 
tant a ells com a nosaltres, ens era —ens és— comuna. Això també ho aconse
guien mentre es menjaven la paella amb què foren obsequiats en aquesta instruc
tiva jornada, primera visita a Alaquàs. Prengueu nota de la ressenya: 

Centro escursionista del Rat-Penat. 

Visita a Alacuás11 

Deseaban los escursionistas del Rat-Penat aprovechar las breves horas de 
uno de los hermosos días de invierno que estamos disfrutando, haciendo una 
visita a cualquier punto cercano, que ofreciese algún interés. Designóse con este 
objeto a Alacuás, pueblo situado junto al camino de Torrente, y cuya vulgar fama 
estriba en la prosaica fabricación de cazuelas y pucheros, que en él es antiquí-
sima, hasta el punto de que le dio nombre en tiempos de los romanos, si hemos 
de creer a algunos etimólogos. Pero Alacuás conserva un resto curioso para el 
artista y el escrutador de las cosas de Valencia, un castillo señorial, que si no se 
ha hecho notable en la historia, nos presenta un interesante specimen da [sic] lo 
que eran, hace tres o cuatro siglos, las residencias de los nobles valencianos en 
los lugares de su señorío. 

10 Sobre el món de la peroleria a Alaquàs, podeu consultar el meu treball "El lèxic dels perolers: 
de quan a Alaquàs de la boca se'n feia cul", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1994; pp 7-28. 
11 Las Provincias. Diario de Valencia, dimarts 14 de desembre del 1880. Núm. 5.246. 
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Los espedicionarios, en número de diez y seis, sintieron grata sorpresa al 
entrar en ese palacio, que se levanta altivo, severo y macizo en medio del pueblo. 
Es una colosal mole cuadrada, flanqueada por cuatro torres almenadas, de forma 
igualmente regular. Sólo tiene una puerta, redonda, con grandes dovelas de pie-
dra sillería. Hay abiertos en los robustos muros balcones y ventanas: los primeros 
de época evidentemente posterior. El edificio parece construido a fines del siglo 
XVI o principios del XVII. Es notable, por sus vastas proporciones, el vestíbulo, 
con dos escaleras, una a cada lado, para subir al piso entresuelo, y el poyo para 
cabalgar: este vestíbulo se abre, por medio de un arco anchísimo y atrevido sobre 
el claustro, con su galería superior, de muy bellas proporciones y arcos ojivales 
de correctos contornos. Las habitaciones revelan la grandiosidad con que enton-
ces se edificaba: sus cuadras son inmensas, sus salones interminables, con arteso-
nados de caprichosas ensambladuras. Los muros, blanqueados con cal, están hoy 
desnudos, pero aun se ven en los rincones restos de los marcos dorados de gran-
des cuadros que los decoraban. Los pavimentos, de azulejos moriscos, son muy 
interesantes. 

El cronista de la cspedición, Sr. Ferrer y Bigné, tomaba apuntes; el artista, 
Sr. Bergon, reproducía con diestro lápiz los objetos más importantes; otros espe-
dicionarios calcaban lápidas, examinaban después los libros del archivo parro-
quial, y sacaban el posible fruto de la breve visita a ese pueblo, que sin duda no 
ha sido objeto nunca de tan minuciosa inspección. 

¡Lástima que esté abandonado aquel hermoso palacio! Sus actuales dueños 
son los marqueses italianos de la Casta, y parece que de reciente se les han hecho 
proposiciones para su venta. La iglesia, que es de buenas proporciones y tiene 
algunos cuadros regulares, está contigua al castillo, que abre sobre ella una tri-
buna. Aunque es bastante grande, la achica la comparación con la mole de aquel 
sóüdo y vasto alcázar. El señor cura, que es persona muy amable, facilitó a los 
escursionistas todos los antecedentes que desearon. 

Visitaron también el antiguo convento de dominicos y después de mínimos, 
en cuya iglesia se venera la imagen de Ntra. Sra. del Olivar, llamada así por 
haberse encontrado bajo un olivo, y que es objeto de especial devoción del vecin-
dario. Aquel convento lo adquirieron recientemente las religiosas oblatas del 
Santísimo Redentor, que tienen en él su comunidad y su colegio de educandas, 
del cual es sucursal el establecido en esta ciudad, calle de Jardines. Estas monjas 
son de un instituto nuevo y muy benéfico, del que quizás nos ocupemos otro día. 

Para completar su visita, y en prueba de que no desdeñan ninguna manifes-
tación del arte, por primitiva y vulgar que sea, visitaron los escursionistas algu-
nos de los establecimientos de cerámica culinaria, que dan nombre a Alacuás. 
Bajo ligeros cobertizos, en estensos corrales, en medio abiertos almacenes, en 
grandes hornos, alimentados por aromáticas haces de romero y tomillo, hay allí 
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millares de perols y casoles, crudos, escaldados y cocidos, que conservan las 
mismas formas que les dieron quizás los antiguos edetanos y celtíberos, al hacer 
rodar entre sus ágiles manos la depurada arcilla del Llano de Cuarte. Los socios 
del Rat-Penat se enteraron con vivo interés de los detalles de esa popular fabrica-
ción, y el hábil artista Sr. Gargallo dejó, como recuerdo, a los peroleros un 
Cristo, en pocos momentos modelado con el mismo barro de sus rústicos cazos. 
¡Así sublima el arte lo más humilde y pobre! 

Una sabrosa paella, a guisa tradicional confeccionada, dio, como siempre, 
digno remate a esta instructiva jornada del Rat-Penat. 

4. Segona visita (1897). 

Dèsset anys després, el 12 de desembre de 1897, els expedicionaris de Lo 
Rat-Penat tornaren a repetir visita a Alaquàs. En aquesta ocasió, la inspecció dels 
monuments i la seua ressenya gràfica foren molt més detallades que no en l'ante-
rior. Acudiren un diumenge d'hivern en el que també pretenien visitar la pobla-
ció de Torrent. Comprovem com, en aquest segon cas, els centres d'interés dels 
excursionistes tornen a ser tres: el Castell-Palau, l'església de l'Assumpció i 
l'antic Convent de Mínims. 

La crònica que escriviren arran d'aquest viatge, «Lo Rat-Penat en Alacuás», 
i que fou publicada l'endemà a Las Provincias. Diario de Valencia, pot dividir-
se, per tant, en quatre parts: una introducció general de la visita; la descripció i 
dades que donen del temple del Convent i en especial de la Mare de Déu de 
1'Olivar; la visita al Castell; i l'exploració de l'església de l'Assumpció. De la 
introducció cal destacar l'acollida que, tant a Alaquàs com a Torrent, els atorgà 
el poble i les seues autoritats: «Lo más interesante y atractivo de esta excursión, 
fue el agrado y cariño con que recibieron a los expedicionarios, las autoridades 
y las personas más distinguidas de ambas localidades, acreditando con ello su 
cultura y su valencianismo». Alaquàs, per tant, sabé respondre com cal a la 
visita, amb amabilitat i de manera hospitalària. També s'hi fa l'elenc de les auto-
ritats municipals que regentaven el poble en 1897, cosa que hui, en llegir-ho, ens 
acosta molt més als nostres avantpassats i a la seua vida. 

Després l'escrit s'endinsa en la descripció del Convent, primer edifici visitat 
aquesta vegada. Ens parla, principalment, de la Mare de Déu de l'Olivar, de la 
seua troballa en l'any 1300. No hem d'oblidar que la imatge de la Mare de Déu 
que contemplaren els excursionistes de Lo Rat-Penat era la primitiva, la que fou 
cremada durant la guerra del 1936, ja que l'actual és reproducció d'aquella. N'hi 
ha, a més, una menuda descripció que també arreplega la gran popularitat de què 
la patrona gaudia —i gaudeix— entre els habitants d'Alaquàs que, si més no 
durant aquell temps, la consideraven com a molt miraculosa. Sense oblidar unes 
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línies dedicades a les imatges de sant Francesc de Paula i del Beat Gaspar Bono. 

D'ací passarien ja al Castell. Una relació molt més detallada que no aquella 
de 1880 i un llistat dels amos que ha tingut és allò que més destaca. També hi ha 
alguna informació sobre el possible ús que en aquell moment es pensà donar-li, 
ja que segons sembla fou requerit per a albergar l'Arxiu General del Regne. 

L'exploració de l'Església de l'Assumpció se centra en la visió de les valuo-
ses pintures del seu altar, durant algun temps atribuïdes a Joan de Joanes. Per a 
aquests excursionistes són obra d'un dels seus deixebles més destacats, Cristòfor 
Llorens. D'ací, la comitiva marxà cap a Torrent: 

"Lo Rat-Penat" en Alacuás12 

Visita a Alacuás.— La Virgen del Olivar y el atinguo convento de Míni-
mos.— El palacio señorial, la iglesia parroquial y las notables pinturas de su 
altar. 

Excursión agradabilísima fue la que hicieron ayer algunos socios de Lo Rat-
Penat (una docena bien contada), a los cercanos pueblos de Alacuás y Torrente. 
El tiempo les favoreció sobremanera, pues hizo un día de verdadero domingo de 
invierno en Valencia, con el sol espléndido que regocija la naturaleza y da al 
campo tonos primaverales. Pero no fue esta deliciosa temperatura, ni el interés 
que bajo el punto de vista artístico e histórico ofrecen aquellas poblaciones, lo 
mejor de la jornada. Lo más interesante y atractivo de esta excursión, fue el 
agrado y cariño con que recibieron a los expedicionarios, las autoridades y las 
personas más distinguidas de ambas localidades, acreditando con ello su cultura 
y su valencianismo. 

Iba al frente de los excursionistas el director de este centro D. Facundo 
Burriel, y figuraban entre ellos el presidente de Lo Rat-Penat señor Berga, los 
ex-presidentes Sres. Llorente y Cebrián, los laureados poetas Sres. Puig Torralba, 
Rodría [sic] y Badenes, y otros celosos ratpenatistas. 

En un carruaje del tranvía que va a Torrente llegaron a Alacuás, donde ya 
estaban reunidos para esperarles, el alcalde D. Benito Montalt, los tenientes de 
alcalde D. Vicente Palop Sancho y D. Luis Planells, el secretario del Ayunta
miento D. Vicente Palop García, el cura-regente de la parroquia D. Jacinto Grau, 
el médico D. Luis Alfonso y otras personas notables del pueblo. También aguar
daban a los expedicionarios D. Julio Jiménez, actual propietario del palacio seño
rial de Alacuás, y el ingeniero D. Rafael Valls y David, socio del Rat-Penat, que 
había acudido desde su residencia de Manises. 

12 Las Provincias. Diario de Valencia, dilluns 13 de desembre del 1897. Núm. 11.432. 
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El objeto principal de la visita a Alacuás, era examinar aquel palacio, cons-
trucción interensante y típica en su género. No era esta la primera vez que los 
socios del Rat-Penat iban a Alacuás con este motivo. En los primeros tiempos 
del Centro excursionista, quince años atrás, hicieron esta visita, repetida ayer con 
mucha complacencia de los que aún no conocían tan notable edificio. 

Antes de entrar en él fueron al antiguo convento de Mínimos, que ahora 
ocupa la digna y benéfica comunidad de Religiosas Oblatas, y donde se conserva 
la venerada imagen de la Virgen del Olivar, popularísima en aquella parte de la 
huerta valenciana. 

Esta Virgen es una de las más antiguas que se veneran en estos pueblos. Su 
origen se rementa [sic] nada menos que al año 1300. La tradición refiere que, 
labrando un olivar, tropezó la reja de un campesino con un objeto resistente y 
halló enterrada una campana, bajo la cual estaba la sagrada imagen. 

Esta es muy pequeña, de madera, y el rostro, que es lo único que dejan al 
descubierto sus actuales vestiduras, está completamente ennegrecido por el 
tiempo. Esta Virgen, como casi todas las de su época, aparece sentada en una 
silla de brazos, con el niño Jesús en pie sobre las rodillas. En el altar donde se le 
da culto, le sirve de pedestal un tronco de olivo. Dícese que es el mismo a cuya 
sombra fue hallada, y aquel mismo lugar es el punto donde se le erigió una capi-
lla, convertida después en convento de Agustinos. Cuando el duque de Calabria, 
virey de Valencia, trajo de Italia la nueva religión de los Máximos, estos reem-
plazaron a los Agustinos en el convento de Alacuás, permanenciendo en él hasta 
la exclaustración. 

En lo que no ha habido cambio es en la devoción a la Virgen del Olivar. En 
Alacuás la consideran como muy milagrosa. El alcalde nos decía ayer que no hay 
otra como ella, y lo probaba con un hecho que es, en verdad, extraordinario. Han 
ido a Cuba bastantes mozos del pueblo; más de quince, y en toda la campaña no 
ha muerto ninguno de ellos, ni en el campo de batalla, ni en los hospitales. 

El convento es modesto y de pobre construcción; pero hay en él algunos 
objetos de arte dignos de mención, entre ellos la imagen corpórea de San Fran-
cisco de Paula, que es garbosa y expresiva, y otra del Beato Gaspar Bono, que 
parece de manos de Esteve. Bajo el aspecto arqueológico, es curioso un sepulcro 
del año 1332, cuyo epitafio, de letra monacal, adornado con toscos alto-relieves, 
anuncia que en él estuvo sepultado Pedro de Losa, beneficiado de Santa María 
del Olivar. 

• • • 
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La visita al palacio señorial resultó más interesante. Presenta el tipo exacto, 
interior y exteriormente, de estas mansiones nobiliarias en los siglos XV y XVI. 
Situado en el centro del pueblo, está aislado por todas partes, pero unido por una 
galería cubierta a la iglesia parroquial, a la cual abre tribuna en testimonio de 
patronato. Amplia puerta redonda, de grandes y bien labradas dobelas, da ingreso 
al severo vestíbulo, en el que no falta el poyo para cabalgar. Este vestíbulo, se 
abre por medio de un arco anchísimo y atrevido, sobre el patio claustral cuyos 
arcos son de medio punto en la galería inferior y ligeramente ojivales en la supe-
rior. La escalera de piedra, es monumental por sus proporciones, y toda la cons-
trucción revela grandiosidad. 

Sus salas son inmensas, con artesonados de caprichosas ensambladuras. Los 
muros, blanqueados con cal, están hoy desnudos, pero aún se ven restos de los 
marcos dorados de grandes cuadros que los decoraban. Los pavimentos, de azu-
lejos mudéjares, son una de las cosas más interesantes de este palacio. 

Una noticia curiosa a propósito de estos azulejos. Un mercader de antigüe-
dades ofrecía al Sr. González dos reales por cada una de las menudas piezas que 
hay en el piso de los claustros, y poner un pavimento nuevo. Esto representaba 
una cantidad de alguna importancia. El inteligente propietario desechó la propo-
sición. 

Las cuatro torres cuadradas que flanquean la severa fábrica, ofrecen miran-
das admirables para el alegre panorama de la huerta. Largo rato contemplaron los 
expedicionarios aquella herniosa vista, y más se hubieran deleitado en ella si el 
tiempo no les apremiara. 

D. Julio González, su amable esposa y sus hijos, hicieron los honores de su 
casa-palacio, con una cortesía que recordaba los antiguos tiempos de los primiti-
vos señores. Este señorío de Alacuás perteneció a la familia de Aguilar, de noble 
estirpe cordobesa, y pasó luego a los Aznar Pardo de la Casta, que procedían de 
Aragón y se establecieron más tarde en Italia. El último poseedor fue el marqués 
de la Casta y de Mamfredi, barón de Bolbaite, residentes en Austria. El Sr. Gon-
zález compró todos los bienes que conservaba en el reino de Valencia, inclusa 
esta casa señorial. Por cierto que tuvo una idea que nos parece muy aceptable. 
Cuando se buscaba local para trasladar el Archivo general del reino, se manifestó 
dispuesto a dar en alquiler, en condiciones convenientes, este vasto y sólido edi-
ficio. Difícilmente se encontrará otro más apropiado para el objeto. La dificultad 
de la distancia ha desaparecido con el tranvía, que facilita el viaje en pocos 
minutos. 

• • • 

Hemos dicho que la iglesia parroquial está junto al Palacio y en comunica-
ción con él. Es pequeña, y aún lo parece más al lado de aquella inmensa mole de 
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piedra; pero tiene un altar muy interesante. Sus pinturas han llamado la atención 
de todas las personas inteligentes que lo han visto. Parecen de Joanes. D. Fran-
cisco Vilanova, en un artículo inserto en nuestro Almanaque del presente año, 
sostiene que deben ser de la mano de aquel artista. No es estraño que se equivo-
case, porque parecen dignas de él. Pero son obra de uno de sus discípulos más 
aventajados; quizás del mejor de todos ellos, aunque no haya adquirido la fama 
del padre Borrás. Ese discípulo es Cristóbal Llorens. Se conserva el documento 
que atestigua haber sido el autor de estas hermosas pinturas. Una de ellas, un 
Nacimiento, copia exactamente un cuadro del pintor de los «Salvadores», que 
poseía nuestro buen amigo y colaborador el difunto D. Rafael Ferrer y Vigné 
[sic], y que conserva su familia. 

Examinando esta obra de arte, se les pasó a los excursionistas la hora seña-
lada para ir a Torrente, y de prisa tuvieron que dejar Alacuás, acompañándoles 
todas la personas que les habían recibido, hasta el carruaje del tranvía. 

Lo que pasó en Torrente merece capítulo aparte, y tenemos que dejarlo para 
mañana. 

5. Tercera visita (1898). 

La tercera —i pel que sembla darrera— visita del Centre excursionista de 
Lo Rat-Penat a Alaquàs es produí poques setmanes després, el 30 de gener de 
1898. Els membres del grup havien promés tornar prompte al poble, ja que en 
l'anterior ocasió no havien pogut acceptar la invitació gastronòmica que les 
autoritats locals els oferien per haver de marxar cap a Torrent. Ara, en acompli-
ment d'aquell deute, tornaven a Alaquàs en un viatge que aprofitarien també per 
a visitar la localitat d'Aldaia. La crònica on es feien ressò d'aquest viatge al 
poble veí donava compte d'aquesta circumstància: «El mes pasado los excursio-
nistas de Lo Rat-Penat visitaron Alacuás, población interesante por su castillo 
señorial, y la culta y populosa villa de Torrente. Las autoridades de Alacuás, 
que son sumamente amables, quisieron obsequiarlos; pero no pudieron admitir 
el banquete que les ofrecían, por tener dispuesta la comida en Torrente. No 
desistieron por eso de su galante empeño, y les hicieron prometer que volverían 
para partir con ellos el pan y el vino»13. Es en aquesta mateixa ressenya on ja 
començaven a parlar d'Alaquàs; la descripció del viatge a Aldaia finalitza amb 
aquest paràgraf: «Basta ya de Aldaya, y vamos a Alacuás. Su espacioso y típico 
castillo, su iglesia interesante por las pinturas de Cristobal Llorens, y su anti-

13 "Lo Rat-Penat en Aldaya", Las Provincias. Diario de Valencia, dilluns 31 de gener del 1898. 
Sobre aquesta excursió, vegeu GARCIA, Conxa, i ROCA, Rafael, "Aldaia i Lo Rat-Penat. Crònica 
d'una visita", Festa, Aldaia, 1996, pp. 22-23. 
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guo convento de Mínimos, donde se venera la antigua imagen de la Virgen del 
Olivar, habían sido ya visitados por los excursionistas en su anterior viaje, y de 
todo ello nos ocupamos al reseñarlo; pero en aquel convento, gracias a la ama-
bilidad de la madre superiora de las religiosas Oblatas que ahora lo ocupan, 
aún recogieron noticias interesantes. Las guardaremos para mañana, porque 
esta reseña se va haciendo muy larga, y también nos falta rendir el debido 
homenaje de gratitud al Ayuntamiento y a las personas más distinguidas de Ala-
cuás, por la manera espléndida y cordial como agasajaron a los socios de Lo 
Rat-Penat». 

Dos dies després, el dimecres 2 de febrer del 1898, el diari Las Provincias 
publicava un nou escrit titulat (com l'anterior) «Lo Rat-Penat en Alacuás»; era 
un complement a aquell publicat mes i mig abans. Aquesta vegada es parlava 
menys dels monuments i més de la gent d'Alaquàs. Això no obstant, l'atenció 
dels excursionistes se centrà en la inspecció i la descripció detallada del Convent 
de Mínims, i de l'activitat i la història de l'orde religiós que l'ocupava: les Ger-
manes Oblates. Informació aquesta, sens dubte, que encara hui, que ja no hi és 
entre nosaltres aquesta congregació, resulta ben interessant. 

El dinar promés —la paella— tingué lloc en casa del metge d'Alaquàs, el 
senyor Lluís Alfonso, qui causà molt bona impressió entre els expedicionaris de 
València. Curiós resulta també l'elenc de les distingides personalitats que hi 
assistiren al banquet i que provocaren que els excursionistes se'n tornaren a 
València «satisfechísimos de la amabilidad y cortesía de las personas que están 
al frente del honrado y culto pueblo de Alacuás». Alaquàs els havia causat una 
bona impressió: la de ser una vila culta i amable. 

La ressenya d'aquesta visita finalitza amb una nota, una reflexió sobre el 
sentit de les excursions de Lo Rat-Penat —motivada, sens dubte, per la grata 
acollida que els atorgà el poble d'Alaquàs— que resulta, quan menys, significa-
tiva. El Centre d'excursions científico-literàries i artístiques de Lo Rat-Penat por-
tava ja dihuit anys d'activitat cultural, i això bé mereixia una reflexió, per 
menuda que fóra. La reflexió vingué amb motiu de la visita a Torrent i a Ala-
quàs, i la preparació dels imminents Jocs Florals de Torrent; és una significativa 
exhortació i una crida a l'activitat cultural —a la civilització— dels nostres 
pobles: «No terminaremos este breve relato sin llamar la atención sobre lo que 
significan para el progreso literario, artístico y social las excursiones de Lo Rat-
Penat y lo mucho que dice a favor de nuestras provincias valencianas, el afecto 
con que son recibidos los excursionistas en todas parles y lo que este comercio 
de ideas va extendiendo la cultura. En esta misma excursión del domingo, los 
dignos representantes de Torrente consultaban con los presidentes, que han sido 
de Lo Rat-Penat, sobre los Juegos Florales que piensan celebrar en aquella villa 
como parte de unos festejos muy solemnes que están preparando para el pró-
ximo verano. Ya es hora de que las fiestas de los pueblos no se reduzcan, en su 
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parte profana a la lidia de becerros y disparo de masclets». Lo Rat-Penat este-
nia el seu projecte cultural (literari, lingüístic i artístic) pels pobles valencians. 

La resta de l'escrit fa així: 

Lo "Rat-Penat" en Alacuás14 

Las Oblatas de la Rendición en el antiguo convento de Mínimos.— Historia 
de este instituto y servicios que presta.— El médico de Alacuás.— La paella.— 
Los comensales.— Los excursionistas del «Rat-Penat» y los pueblos que visi
tan.— Lo que se prepara en Torrente. 

Digimos en el artículo anterior que aunque ya conocían por su anterior 
visita los excursionistas del Rat-Penat, lo que podía interesarles en Alacuás, 
especialmente su castillo señorial y su iglesia, aprovecharon su nueva visita a 
aquel pueblo para examinar mejor el antiguo convento de Mínimos, albergue 
hoy de un instituto religioso, tan benemérito como lo es el de las Hermanas 
Oblatas de la Rendición. 

Esta congregación, dedicada a apartar de la carrera del vicio a las jóvenes 
que por su situación precaria están más expuestas a estos peligros, es de funda-
ción reciente, como otras comunidades que han producido en nuestros días un 
hermoso florecimiento de la caridad cristiana. Sus fundadores fueron el obispo 
de Daulia D. José María Benito Serra, y la ilustre y piadosísima señora doña 
Antonia María Oviedo y Shonthal de la Misericordia. A Valencia fueron estas 
buenas religiosas en el año 1876, a petición del padre Lleopar, de la Compañía 
de Jesús, de D. Marcelino Sempere, beneficiado entonces de San Bartolomé, y 
después canónigo de Santiago de Galicia (donde fue arzobispo su tio el cardenal 
Payá) y de la distinguida señorita doña Concepción Guillem del Soto. Estable-
ciéronse en la calle de los Jardines, pero bien pronto, ayudadas por aquellas y 
otras personas caritativas, adquirieron el antiguo convento de Alacuás, que 
estaba abandonado y ruinoso, restaurándolo para instalar en él su benéfico asilo. 
Entre los protectores que ayudaron más a las Oblatas, se cuenta la religiosa y 
benéfica familia del general Azcárraga. 

La superiora de la comunidad, que de un modo muy amable nos daba estas 
noticias, se manifestó muy agradecida a tantas buenas almas que en Valencia 
han favorecido esta obra de caridad. Hoy son dieciocho las Hermanas que ocu-
pan esta santa casa, y sesenta y seis las jóvenes acogidas, a las cuales se les da el 
sustento, se las asiste en sus enfermedades y se las educa en el santo temor de 

14 Las Provincias. Diario de Valencia, dimecres 2 de febrer del 1898. 
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Dios, para que entren, si lo desean, en conventos dedicados exclusivamente a su 
clase, o para que tomen estado, o vuelvan al seno de su familia si ésta las 
reclama. 

Dos objetos de algún interés histórico guardan las religiosas: uno de ellos 
es un sillar de piedra labrada, que en una de sus caras tiene esculpida la rueda de 
molino característica del martirio de San Vicente, con esta inscripción: «Año 
1649.— En esta pedra estigué ligat Sen Visent Màrtir.» Esta piedra la ha rega-
lado a la comunidad una de las Hermanas, natural de Ruzafa. Procede de casa de 
sus padres, en donde estaba de inmemorial. El otro objeto a que nos referimos es 
un busto del venerable Sarrió, hijo de Alacuás. 

De todo ello tomaron nota los excursionistas, y luego se reunieron en casa 
del médico D. Luis Alfonso, en donde estaba dispuesta la comida con que obse-
quiaron a los socios del Rat-Penat el Ayuntamiento y las personas más distin-
guidas. 

El médico de Alacuás parece que sea el alma de aquella población. El Sr. 
Alfonso, aunque es todavía joven, está ya muy acreditado como médico experto 
y concienzudo, habiendo obtenido muy buena clientela en estos pueblos. Pero lo 
que más le caracteriza es su carácter expansivo, su cultura y su don de gentes, 
que le permiten intervenir, de un modo muy agradable para todos, en cuanto 
pueda interesar a sus convecinos. Su amable señora y la hermana de esta contri-
buyeron al agrado del afectuoso banquete, cuya base fue, como era muy natural, 
la clásica paella valenciana. 

En las dos extensas mesas que ocuparon los comensales, tomaron asiento el 
alcalde de Alacuás D. Benito Montalt, los tenientes de alcalde don Vicente 
Palop y D. Salvador Planells, el síndico D. Sebastián Alós, y el secretario del 
Ayuntamiento D. Vicente Palop. Además habían sido invitados y asistieron a 
esta fiesta, el juez de instrucción de Torrente D. Enrique Lassala, que es entu-
siasta devoto de los ideales a que rinde culto Lo Rat-Penat, el director de La 
Crónica, revista de Torrente, D. Silverio Ribelles, y los redactores de este perió-
dico D. Ramiro Ribelles y D. Juan Martínez. El ingeniero D. Rafael Valls, que, 
como saben nuestros lectores, reside en Manises y es también acérrimo ratpena-
tista, acudió asimismo a esta excursión, acompañando a sus consocios. 

Con todos estos elementos, resultó la comida muy gustosa y se prolongó 
mucho la conversación de sobremesa, quedando todos los excursionistas satisfe-
chísimos de la amabilidad y cortesía de las personas que están al frente del hon-
rado y culto pueblo de Alacuás. 
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6. Exegesi final. 

Conéixer és estimar. Aquells excursionistes tan especials (expedicionaris de 
la cultura, aventurers de l'art, de poble en poble, de vila en vila...), si visitaven i 
inspeccionaven els pobles valencians (els vestigis i les gents, memòries del 
temps passat) era perquè desitjaven conèixer-los i estimar-los, rebre i transmetre 
vida. Cercaven el passat perquè volien tenir present i futur, volien estimar la 
seua terra. I poques voluntats hi haurà més lloables que aquesta. Aquests escrits 
plens d'emoció en són la prova. Ho feren, com els humans ho fem tot, en la 
mesura de les seues possibilitats. Però tenien un projecte cultural clar. Hui, els 
habitants d'Alaquàs, gràcies a la lectura d'aquells escrits, guanyem si més no 
dues possibilitats: la de conèixer un poc millor aquells excursionistes i la seua 
encomiàstica activitat, digna d'elogi i imitació; i la de conèixer un poc millor el 
tarannà del nostre poble. En tots dos casos no farem altra cosa que conèixer el 
nostre passat, i no oblideu que en tots dos casos hi ha lloc per a l'estima. 
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