
epORTIC

.. .1 el cel és blau. Fixeu-vos, amics, fixeu-vos. El
cel és blau. Eixiu a la porta de fobrador; acosteu
vos al finestral del despatx; poseu el muscle recolzat
al batent de la finestra o del balcó i eleveu els uJls
al cel. Abandoneu un moment la feina de cada dia í
fiteu I'aire ciar del cel valencia.

Els materialismes queden ran aterra i els ideals
patriótics, enlairats, s'embolquen de poesía, prenen
el ritme del vers j naix, flor de cultura nostrada, el
IIibre del poeta: l el ceI és blau.

Es un crit del Poeta. Es el Poeta que ens recorda
leternitat de la Poesia.

Retornem a la Poesia, amics.
Anys de política, mesades d'articles doctrinals,

diades parlamentaries, hores de mítings... I el cel és

blau. ¿Qui se'n adonava?
Qui podia: el Poeta.
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La visió totalitaria del nostre corpus nacional
renaixent és própia del poeta valencianisÚ. Propug
nara J'acció política no oblidant la cultivació intel
ligent del poble des de J'escola, des del periódic, des
de les Assemblees professionals i, encara, captara
uns minuts cada dia per elevar la mirada al cel i vore
com blaveja esta immensa cúpula del País Valencia,

1 amarat d'amor a la Terra patria cantara unes
vegades amb tendra'veu d'enamorat, atres amb veu
inte/'/igentment irónica i aIres amb les greus notes
de la passió i del sentiment humanals segons el ta
ranna sinceríssim de cada dia,

Retornem a la poesía, amÍcs. Retornem a ella en
este senyaladíssim any 1933. Potser la ten,íem una
mica en ob/jl. 1 si ens oh/ídem d'eJla ens se fara es....
capola per enutjada...

Envio:

A vós, amic Poeta, amic Mestre, amic Patriota:
a vós que cada dia us satureu de blau de cel des d'un
recó del Maestrat casteJlonenc; a vós que teniu una
visió total del renaixer de la nostra terra: la

meua salulació cordial.

A vós. Oermá espiritual, que veniu amb bell J1ibre
de poemes sota les ales del vostre COI': els meus

bravos que l'enlusiasme obrin,
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A vós, Enrjc Soler Oodes-el Patrjota. el Mestre,
el Poeta: tres vegades creador, tres vegades Poeta-:
la ma. (Esta ma que només se mou pels sants Meala
de la Valendanja.)

I sj els vostres lectors vullgueren entrar a l'hort
deis bellíssjms poemes d'este vo/um sense passar so
ta rareada del Portie, feJjdteu-vos-en: són els goluts
de la bellesa que no s'aturen en els basHments de la
prosa. També ells, com vós, saben que el cel és
blau j volen, prompte, gustar-ne les delídes.

CARLES SALVADOR
•

Benassal, abrjJ, 1955.
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