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VERSOS VELLS, de Ramon
Andrés Cabrelles.

es

quasib' imponent, perquè cal regirar
molts periòdics, lalmanacs, fulls solts, etc.
i poca gent s'hi po,t ·dedicar a una tasca
tan feixuga. A més él! més, la vostra obra
J L'amic Ferrer Vercher ha tingut una
bona pensada. ¿ Quit1al? Finançar uoo Bi- poèti ca é ben sincera i en els vostres
blioteca d'autors valencians. L 'ha pensada treballs t niu versos molt inspirats ben
i l'ha fena.. l la dirigix. l per a la Diada propis de l'escola r omàntica. Oar és que
del Llibre ha posat en circulació el pri- avui la p sia valenciana es mou en l'aire
mer volum, Versos vells. d 'un poeta que d'una atra esoola literària, però això res
jo estime molt, d'un poeta que quan jo li fa per a què nosatres us llixquem ben
gojava la meua infància em ' fea sentir a.gust i l S ~araïm les vostres olorose~
tota In dolçor d'esta llengua que jo havia flor s poètiques ...
de voler tant.!
L 'at'r a cosa sobre la qua.l vull-c parlar
Ramon Andrés Cabrelles, poeta de la és la ref rent a l'ortografia dels vostres
primera època de la Renaixença, ha es- versos. D'eu vós, mestre Andrés Cabrecrit per a este recull de la "CoJ.lecció lles, que hi van rejovenits ortogràficaTyrin" uoo carta-pròleg dirigida al se- ment. A i . és i vós ha:veu donat l'exem·
nyor Ferrer Vercher, autor de la compi- ple i mostrat el vostre oon gust. Els noslació. Dues coses volem remarcar d'esta tres treballs literaris de fa uns anys nocarta. l és la primera l'afirmació que diu més pod i ~n anar en l'.ortografia d"aleshoque ell no haguera replegat ma i el s seu,> res, però ara que tenim una ortografia'
versos escampats com són en full s periò- unificada i normalisada, hem d'acceptardics de diverses èpoques. ¿ Creu en veritat Ia tots, c ·m vós l'accepteu. El vostre gest
el Sr. Cabrelles que els seus versos en deu tind e imitadors. L'Angel Guimera
",ixó féu a Catalunya i l'obra d'ell guanyà
él juntar-Ios en mCilloll han de formar, per
força.; un conjunt poc harmònic i gens moltíssim" com moltíssim guanya la vosinteressant? No, no, amÏç Cabrelles. Els tra.
P erò l'amic Ferrer Vercher haguera
vostres versos interessen avui tant com ,
ahir i interessaran sempre, i més "en d'haver fet un poc més en esta qüestió
.manoll", perfluè són un magnífic expo- ortogràfica. Se li han escapat gr;afies errònent de la poesia renaixentista. l això nies que esperem seran subsa~ades en les
ctue ara s'ha fet ab la vostra obra cal obres à'esta "Co~lecció " , tenim entés,
fer-ho també ab tots i oada un dels poe- editarà prompte.
tes de la Renaixença. Avui, estudiar tota
Felicite cordialment el poeta i l'editor.
la realisació poèti<:a de principi de segle
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