
Proleg

CadCISCÚ veu .el món des de la seua finestra. 1 la finestra de
Josep MáSlcarell, oberta ele bat a bat, en mig del cor, esta emmar
cada per ingenues vegetadons ele jardinería casolaina, familiar,
plantes enfüadisses que florixen campanules b,lCl'ves entre la ver
dor de les fulles de fm'mes corcii(llls i que tremolen, a voUes, al
vcnt de les alegríes.

¡ aquesta dualitat de colors -el ve1'd i el blau- el' on neixen
i {)Ti ,s' (6rr8.Ceren els seus 1)Oe-}nes, donen títol al llibre, a aquest
aploc de poemes que avui, en la creixent embranzi'da de lés nos
tres lletres posern a les mans d.els lectors que fruixen de. jla poésia
valenciana que ja' come¡nr;a 'a pro~luh' nous matisos eixamplant,
rliversi(iumt', eis variats aspectes de la sensibilitcvt poetica mo.
dArna.

El venl és un color tresc. de pltlinta tendTa, vivm, jove, que
ueix ... Es el color ele l'esper.anr;a, el color que assenya,zr;l el 1)e1'
ú¡¡d1'e, el futuro Els poemes el' aquesta secció elel llibre de J\!las·
rarell ens parlen dels seus fills, de ICI filleta· que sembla baixada
al món, des del cel, amb els raigls de la lluna; del fillet', que és
un empelt en la soca vella del matrimoni ...

El blau és un color calent, el' altitud ele cel, ele preg·onesa ele
mar, de llunyania d'horitzó ... Es el color de les il.lusions, el color
que simbodisa e,ls records, el passat. En aquesta secció del llibre,
els poemes diuen coses de la infantesa i de la pubertat del poeta;
'i)(Jtmes de la vida passada que s' enyom no obstant la tragedia,
entre inClJlnscient i sentida, de la perdua de la mareo Entre eils jocs



d'aquella tarda .. h un dels poemes més cl11'1'egats de sensibilitat
que hi ha al volum, e.xplicada senzillament, sense petula'fl-cia' ni
cncarcarament, on s' anivellen sentime¡nt i intantilisme Í11Jgenu.

H¿ ha poemes curulls de venl i de blau, benament conjugat's
els colors. Des del blau deluit de les esclerotiques del's ne¡ns, al
blau amomtat de la passió cordial, i des de'l verd groguissó del
bri que neix tins el verd de'l xi]J1'er secular, tols el's matis,os tenen

llur expressió: cl'i,atures, estre,les, tlm's, herbes, somriures, cantics
d' amOl' i tins alguna mostm de religiositat pregona, sense espec
iacutaritals ni supertluitats.

1 humo'/'. Déiem que les tulles que gumnixen la finestTCt des
d' on el poeta esguarda el món, tremolen alegremelnt al but de
l'airet. Diguem am que la bl'isa que mou les tulles con[fals vénen
de l'interior del Jl(jeta: és l' humo?'. PerquiJ el guig de viure, la
salis!acció d' haver naixcut, el gust ]leT la vida, l' ansia de perdu
r,llJilitat --bé literaria, bé de tipus religiós (míst'ic o teologic)-
mou el COl' a l'ale(fria. 1 el poeta riu, cOln riuen e.ls hr1mes, tTlm

cmnent, pero se1Íse cap manera el' estridimcia, veienl els aspec
t:!S cómics de la vida vora els aspect'es seriosos, tTCtnscendentals,

del dolor i de l' angúnia.
Estt¿diant el llenguatge de Josep 1IlascaTell podem cfJdonar-nos

dA mols i de numeres de dir de les comarques alaccmtines. Es que
eU, ciutcbda avui, ha vingut a l'urbs des de les ter1'es del sud, .una
mica massa a]Jarta'CZes del nostl'e cO'l'rent literario 1 estudiant-li
i' otici, la tccnica, veiem que és ben vCl1'iwda en meo'es i rimes 1:

qlN de tant en tant les imatges tresques, noves i valentes situen
el poeta entre els millors de les itctuals escoles va'lencianés.
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