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El "Premi Crexells" del 1!l35 h a
estat atorgat a aquest escritor, li
aqu.est prosist.a valencüi.. L'obten·
ció d'un dels premis de la Generalitat és la consagració definitiva
de l'home de lletres. Per a obres
I escrit es en la nostra llengua n0 hi .
. h a uu altre prerr.i major. Fins ara .
el Fremi Cr~xells hav;a estat gllanyat per catalans de l ~, Catalunya
estri::ta. P er primN a vf'gada el
guanya un fill del Pais Valencia. Es
un alt honor que h em de remarcar
, ací a valéncla tant com calga perqUÉ: servixca d't:stimul. Tot el que
fem per depurar l'idioma. tot el
que facen els escriptors valencians
per escriur e correctamen t erlS sel'a <,-n profit pro¡pi i en profit ' de
la 1103tr a literatura i en s acostarà .
cada dia més. a 2conscguil' aque,,·
ta consagració que ja- gaudix el
nostre millor proilista. Ernest Mm: ..
tinez F errando.
Perqué una de les coses d e las
<:iuals ha d'adonar-Se el l€ctor de
"Un a dena S'8.tur a. en el carni" és
la correcció gramatical en qué està escrita. l la cnrreceió gramatical
és una de les coltlJJ111es qu e aguant en t ota obra liteniria. La pros:1
d'Ernest esta neta de tot a ir.col'recció i a mb aquest supost l'anér: ..
dot a és més clam i els element s
novel-lístícs, els clemf:nts emocionals. arriben a l'anima del lector
I
sense cap entrebnnt.
Qué és "Una dona e'atura en el
carni"? Es la novel·la. de la jove
que i;omnia una v:da regalada. de
joies i seües. de luxe i que ho aconseguix Ella no estim a ei promés
que passa a ésser l'amant i qu e
després serf>~ el warit: ella no estima el fill .p €ró ne €ls ab andona ra qU811 enamorada del mctge,
aquest li proporciona. la felicitat .
Elvira. la protagonista. ofega l'amor que ha n3ixcut al seu cor per
1~ () "epar:u-se del luxe qu e la volta.
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Fet i Jet és la novE:l·la que es
podria escriure de tanta dona com
hi h a ' pel món, d'aquella mena de
dones <tUl:! es casen amb Un h ome
ric sense haver· se'n enamorat previament i que tenen fills del ma·
trimoni vinguts per vies carnals
només . . sense que els afectes cordials facen naixer : que viu en t.an
unides com ¡JJ(Jden a llurs m arits
perqué guanyen o t enen diner.;;,
perquè els compren mobles i teles ·
i no es preo::upen de cóm el s des - I
penen Un l'S mullers. Aquestes da- l
n es un dia o altre t roben l'home
·que els vol l'home enamorat que
les estima 'de tot cor i elles se'n
enamoren trrben que haul'ien de
viure felicmeut amb aquest h ome que l'lÍauriep. 'de correspondre;
peró els m ~mca des:ició 1 resten a
casa entre les quatre p arets tapissades de la presó luxosa i posen el
cor en tre les mans i l'estrenyen i
ploren i es ven eT'. la fel¡citat pels
dos coixins del canaré, p er les C(11a - I
tre joies que nüíxell al llit i ?, les
mans i per les sis ampelles de perfum del tocador. S'aturen en el
carni , infelices. peró amb les riqueses que un dia van semniar que
mereixien ...
.
Ernest Martinez Ferrando lla
buscat per a la seml ncvel-la no
una aran heroina de passions 1
accio~s úniques ; ha preferit des ' 1.
criure les rea ccions de la dona vulgal', de la dona que passa pel car- (
rer, de tanta dona que !passa pel l
carrer, La tasca del novel-llsta, l?-l
nost.re ent endre. é¡; molt més dUleH amb una tal figura femenina,
que no amb un altra que fos abrandada d'W1a passió' singUlar, puix
que per a les petites l'oses, p~r a les
coses de poc relleu. es r.eeesslta una
rités 'gran percepció.
Es clar que amb temf;S que sem ..
blen intranscendents, Martínez
Ferrando ha bastit tot un enfilaU
d'obres magnifiques, En "Les llunyanies suggestives", "El farsant i
l'enamorada" "Histór!es i fantasies" "Primavera ÜIQ.uiet·a", i en
l~s "Tres hist(·ries cruels", el nostre gran prOSista havia demostrat
prou quanta amargor es troba en 1\
aquestes vides vrlgars. "Una dena
s'atura t'il el carni" és. t ambé. una i
naveI-la amarga. trista. senzill a-ment. perqJlé Elvira renuncia l'A·
m~ r Quan aquest li toca el cor.
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