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Heus ael un lUbre festiu pels 
quatre costats, No és un llibre que I el 
vol ésser alegre, ans ho és, Esté. es- d. 
erlt amb el migriure als llavis, unes d' 
vegades; amb la franea rialla, unes j l 
altres, Es' un llibre fill de 11lum')r E 
valencià, no d'aquell humor irònic, h 
civ1lisat, fi-els dels francesos, el h 
dels anglesos .- que sols pessiga E 
l'ànima de les gents complicades" t
Es l'humor valencià de l'horta, els l' 
dels barris tipics de la ciutat, sen- h 
zill i aspre, franc i picant, En lle- e 
gir-lo no et deixa el gust d'una be- d 
guda extranya, composta com un d 
cocktall, slno el gust fort i simple e 
de les begudes del pais. s 

Fea temps que a València no es t 
publicaven llibres d'aquesta me- q 
na, En els primers anys de, la se,· r 
gona renaixença literària valen cia- r 
na, el capdavanter dels escriptors d 
populars, Constant! Llombart, pu- 11 
blicà un llibre d'epigrames, "Niu d' 1 
abelles" Que tenia aquest humor , e 
fort i asolellat del que havem par- e 
lat ja. "La joia del vers festiu" ve l''' a entroncar-S;e amb aquella escola , 

e dels nostres poetes populars el més , f 
sobresortint dels Quals fón Bernat E 
i Baldovi. li 

Clar que per a reeixir en aquest e 
estil és menester tindre una gran ' e. 
facilitat en la versificació i un gran n 
coneiximent de les expressions vul
gars, girs, modismes, frases tòpi .. I s: 
ques, dites, etc., arreplegades al ca- el 
rrer, de llavis dels menestrals, dels di 
llauradors; cal posseir "la brama", di 

'a I com dirien els nostres clàssics. I ~' 
Calpe de SabIna ho té, tot això, en 1: 

'. superabundància. El seu U1bre és Pò 
una pedrera de frases populars. I 111 
cal dir c:ue si bé el llibre té aquella al 
literatura picant que no a tots pot tI 
satisfer, fo1 lingüista, el folklorista , h, 
el costumist~1 no !lI'J. oblidar BQues- I tr 
tes fonts d'inspiració, ni aquest Sl 
vocabulari que si no es busquen en el 
aquesta mena- de composicions no p; 
les trobarà escrites enlloc. di 

I en e~criure açò pensem totse- s' 
ls guit en aquell gran replegador de e: 
s coses de la terra del Xe, Martl Ga- a 
. dea, que bon eol-lecclonador de po-

I pulismes inclogué en els seus llIbres pi 
" tot el material Que 11 {ón possible d 
s, .sense oblldar voluntàriament els iI 

!s 

que no eren-segurament-del seu n 
gust. E 

¿QuIn material popular ha apro- h 
fitat aquest escriptor? Les hlstorie- a 
tes, els contes vells, els epIgrames, 
els calamburs, les cobles, els des-l u 
propòsits, etc., I en un avis. abans D 
de començar el 11lbre, ens recorde 
les paraules de Sanmart'n 1 Agui- I [' 
rre - un altre escrltor valen.::ià 
d'aquella escola de Què parlàvem-
referents 8; l'epigrama valencià: 

"Si l'autor d'ell és graciós 
i amb doble sentit l'escriu 
el qui llengint-lo se riu 
és en canvi mal1cciós 
perquè entén lo que no diu." 
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Però no tot el ll1bre té aquesta b 
tònica, aquesta manera d'1nterpre- d 
tar l'alegria franca, forta 1 aealo-

.. 'l'ida del populisme. Calpe de Sabl- bl 
no és un valencianista convençut 1 fE 
té composicions com la t1tolada 

• '~Xe!", d'un gran sentit patriòtic 
,8 , sobre l'ús c;ie la nostra llengua. I 

una poesia, "Florilegi", d'un esW 
tot diferent al que predomina en 
el llibre I Que ena fa pensar que al 
l'autor vullgu.."ta podria fer-se un 
nom cultlvanf1a poesia llrica. 

I una altra -cosa ens cal remar
car: 1& correccló ortogràfica. "l.a 
joia del vers festiu" és, a dir, l'ale- I al 

S J gria 1 al mateIx temps 1& "Joya", 
, com dIrien els castellans, està es

crit correctament. L'ortografia do
~ ~ I lenta 1 els castellanIsmes que solen e 

ésser els t.los punts tracs de 1& ma-
e J jor1a de les composicions populars h 

han estat superats. El llibre té c. 
moltes coses dignes de lloança. Sl v 
no en tinguera d'altres, aquesta de b 
la correcció ortogràfica 1 1& de la t! 
neteja de barbarismes seria sufi- s' 
eient per a guamyar-nos el cor. 
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