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GlosaPi I 

UK ADJECTIU JUST 
No .abem, nosaltres, còm nome

nar-lo. Si Estranger, si Espanyol, 
si d.el Marroc ... 

I no trobem l' adjet;u just nosal
tres, sinó els demés . e.criptors tam· 
poé. 

Caldria adjectivar-lo' bt~ be. 
I tjir: El _Terç Tal, o ,1 Qual. 

Pero amb una justesa _xquisida. · 
Açó recorda un conte, br,ü: I: 
A un poblet petit, p~tit es pre~~,,

ta una )(atiller~. Les seues curan
deríes salvar:en de la mort a qual
ques persones. I anaren al cementeri 

- . molts, molts que no ~tíen sinó «mal 
d' ull'». 

Uns la nomenaren«laSalpadora,»,r 
. altres «la Dalla,», Els menys no li 

trobave" nom. . 
La "tatil/era desaparepé i' alla

voh tots li digueren «la br uixa,». . 
Jo voldria trobar-li, ara, un ad-

. jectiu just al Terç. ' ... \ 
. Isop I~ EbrÓD. 



_ ........ _~---n--------
GlosaP. · 

Dant Alighieri 
~ Il 

Dant Aligieri escriguéVita Nova. 
l'en el VI Centenari de la seua 

mort se ha dit que ls «Vita Nova,in
quietud per al que no estima. Con
sol dels afligits d' amOT"». 

«Balsem per als mals d'amor in
curables. Exemplari d' amOT"». 

Fixem-nos: 
A . ro °l « mor z co1( gentz son una cosa, 

com el Poeta diu en sa cançó; 
talment que l' un sens l' altre gosa 
com talma racional sense raó. 

Quan amorosa n' és, Natura posa 
al cor la llar d'Amor el seu senyt; 
i en el cor, tot dormint,Amor reposa 
en uns curta i en uns llarga estació. 

En gentil dóna aprés apar'beltat, 
que plau talment als ulls, que dins del 

. U . (cor 
naIx "n deSIg de c'Osa tan plascent. 

I tan dura en el cor enamorat, 
que fa eS1Jetllar-se a l' esperit d'Amor; 
i fa ¡emblant en dóna home valent.", 

En dir «home valent'h Dant Alí
ghieri diu: «home que val.", 

I qui així definix l'Amor si que 
pot ésser «Exemplari d'amor.» 

De Zamacois, Mata, Sassone, Ca
rretera, Trigo, Be/da, etc. , etc. , 
qué direm? 

Isop l' EbrÓD. 



Glosapi 

Dant . Alighieri 
11 

Dant Aligieri escrigué Vita Nova. 
I en el VI Centenari de la seua 

mort se ha dit que es «Vita Nova,in
quietud per al que no estima. Con

. sol d"els afligits d'amor» . 
4<Balsem per als mals d' amor in

curables. Exemplari d' amor». 
Fixem-nos: 
4<Amor i con gentil son una cosa, . 

com el Poeta diu en sa cançó; 
talment que l' un sens l'altre gosa 
com l' alma racional sense raÓ. 

Quan amorosa n' és, Natura posa 
al cor la llar d'Amor el seu senyò; 
i en el cor, tot dormint,Amor reposa 
en uns curta i en uns llarga estació. 

En gentil dóna aprés apart beltat, 
que plau talment als ulls, que dins del 

(cor' 
naix nn desig de cosa tan plascent. 

I tan dura en el cor enamorat, . 
quefa eSJJetllar-se a ['esperit d'Amor; 
i fa ¡emblant en dóna home valent.» 

En dir «home valent» Dant Alí
ghieri diu: «homegue val.» 

I qui així'definix l'Amor si que 
pot ésser «Exemplari d' amor.» 

De Zamacois, Mata, Sassone, Ca
n''etero, Tri90; Be/da, etc. , etc., 
qué direm? 

Isop l' Ebr6n. 



Glosari 

Més Dant AUghJèri 
III 

Xenius ha dit que el Dant jon'
l' -inventor de les nacions. 

Es rejería a que de la llengua 
vulgar del Dant, el Dant haJ.'ía jet 
una cultura. 

No tenía raó X~nius car Ramón 
Llull ava ns que ' I Dant je*, una - \t\; 

cultura escribint en vulgar: en ca-
tald. 

No obstant Xenius tenía raó car 
el Dant influí jorça a cultivar les 
llengues vulgars, per imitar-lo. 

o Felicitem-nos de que el Medite
rrani ha inventat les nacions. 

Isop l' Ebróo. 
Ull 
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Glosal.'i 

CA_VIS \ tJ 
Pensem sí al fruit de la perera el 

nomenarem «poma». I si al fruit de 
la pomera li diguerem «pera». 

En veritat que no ens avindriem 
al caJ(ví; que la rialla .floriría als 'X 1\-\.1 
llavis en oir dir «poma» o <<pera». 

En orde més elevat, si ca'\i'iarem ~ "'" 
el mot «arcangel» per el mot «dia-
ble», succeiria una cosa irreverenl-
i adhuc excomulgatòria. 

Vejau sino:-4L' arcangel Satanas ,> 
-«El diable San Miquel» . 

Pensem que ara es camviat el mot 
«banal» per el mot <<patriotic». 

La Banalitat i .sa fillola Diversió 
presidixen el Festival. Mentres, mor 
el Poble patriòticament .. . 

I rii la rialla, ni la irreverència, 
ni l'excomunió han-aparegut. ¡ 

J Isop l'E'It n. 
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Glosa:ri 

Autonomies 
V 

"Sarrid ha posat la cara josca i 
ha protestat de l' ane?,ió a Barce
lona. 

Esa dir; ho hafet fer l' Unión 
Monarquica Nacional el geren{de 
la qual, don Alfon<;o Sala ,ha estat a 
'vV dshington. 

L ' U. M . N. se distingís per sa 
catalanofóbia i per sa autonomofó
bia. 

Ella no ha protestat de l' autono
mia de la Vall d' Alba; doncs la 
prúfesta de Sarrid és per anar siste
mdticament contra el catalanisme. 

La cara j osca del barri barcelo
ni ha fet somriure tant com ho fa
ria un cacic de l' U. M. N. que de
manara seriós, la desanexio del 
Grau de Castelló. 

Si així succèira, quines coses no 
ens dirien el partit republicd-jede
ral i autonomista per pimargallid
i els JOJJenets que escribíen «La: Veu 
de la Plana». 

Isep l'Ebrón. 



G losa:ri I Devegades el matel'x autor es el 

Prolegs 
VI 

I pl·ologuista. J casi es llei: sobra i 
resobra el pro/ego El .llibre de Sal
vadOl' Guinot, «Farlament de casa 
Mercader y Tragèdia de Caldesa» 

El proleg ha esdevingut una 
precisa als llibres. 

cosa ho prova, així com «La Can~ión del 
Duero» de Juli Senador . 

Un llibre sense proleg es un autor 
sense amies aduladol~s. Ademés el 
que manca dir a l'autor ho diu el 
prologuista. Aixi, puix, el proleg es 
fa insustituible ja. 

De"egades el proleg "al més que 
el Liibre. El llibre de Trosk.i «Bol
xe"iquisme» dona fastigi no obstant 
se llig amb in tel~és el proleg de Vi
cent Gay. 

. J és que és més facil èsser home 
«popular» que èsser home «capa
citat». 

Isop l'Ebrón. 



Glosapi 

Segle d'op 
VII 

Tenim un Terç com els de Flàn
dia,al j\llarroc; tenim una literatura 
en don Pero lvluíío!{ Seca; un coro
nista en El CabaIlero Audaz; una 
pintura en els modernistes; una fé 
en Limpias; un R . exilat en don Jau
me de Borbó i un territori ni baix, 
ni alt on posar una pica. 

I una Hisenda destroçada . 
Estem en el segle d 'or. 
-Solsment ens manca un compte 

com el del Gran Capita. 
-01 Sou molt exigent. Jo me con

forme amb el que tenim.' 

Isop l'Ebrón. 
Prohibida la reproducció sense per

mís del glosador. 



Glosapi 

Opti:misDl~ 

VIII 

A Washington les grans p otèn
cies ~studí~n el cóm del desarme. 

Elles diuen «desarme» a la limita
ciò d' armament restant fortament 
armades. 

No obstaxt la Conferència. els pa
cifistes es troben recelosos de la seua 
eficàcitl car CI La Haya se acorda, 
en altre temps, lo mateix. 
. Però pensem que ' ls milions desti-
nats a maquines de guerra aniran a 
«-reconstrucció interior» de les grans 
potències i pot ser a cultura una bo
na part; i a eduqació !lna altra . 

l que de la cultura i bonhomía p ot 
ser ixca un home que faça valdre les 
desg¡-aciadesproposicions de 'Nilson. 

Que el temple del deu no ès obert? 
Sigam optimistes! 

(¡¡OP l'Ebrón. 
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GlbSari, 

Escòries ' 
IX 

E /ferro; dur. Elll(!ngtfatge, suau. 
Al treballar 'el .ferro s'aparten les 
escòries. Al usar del llenguatge, les ' 
escòrir;.s van i venen, van i venen ..... 

Del ferro sens,e escòries ix f obra 
d'art. 

EL llenguatge amb la blasfèmia i 
el turpiloqui no pot fer -obra bona. 

El nostre vulgar si perguera ~n 
verb usat.a tot arreu tendría apar
tal/a la mitat de les escòries. 

Una creuada contra la blasfèmia 
y el turpiloqui donaría més riquesa 
i savorositat al nostre vernaculàr 
que cent llibreS de literatura. 

Es un consell a «Nostra Parla». , 
Isop ' l'Ebróo . 

P rohibida la reproducció senso per
mís dei glosador. 
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Glos api 

Enque s ta 
X 

Si el Glosador tingués mer its da
vant el Magisteri ' - O, suólim ma
gisteri- el Glosador. obriría una 
enquesta per als mestres. 

En ella es faria la seg-J.ent inte
rrogaciò: 

«Dins l'escola qui deu obedir el 
professor o el deixeble?>>-

I encara una altra: 
«Quin concepte teniU del treball 

escolar?» ) 
Les respostes les aplegada el Glo

sador i donaria p ublicitat les que 
marcaren criteris personals. 

ELLes, ~i totes- eus darien el 
just concepte ~el Magister í.. . 

*** 
L'escola és un labor.atori . 

. El trebaLL deu dominar i omplir 
l'escola . 
. Precisa una. au.toritat q r escola 

I per ordenar el treball . 
. . Cal saber i divulgar qui ès l' au
toritat i qué és el treball. 

Isop .1'Ebrón. 



Glosarl 

Converses 
XI 

Com j eu notar l'eximi autor fran
.cés Josep Frar'cesc Talma (176!]-
1836) se pot parlar dels afe'Ps més 

. greus amb la naturalitat que se trat
ta les coses familíars . ' 

Així, César, no faría discursos 
. emfatics i vibrants al Senat, en re
soldre qüestions d' impo1·tànc,ia ítjili
tar; no gestos, de ini, sino posa(me

- lancolic i sessions calmes, tot quJetut 
i mansuetat. ! ' ' ! 

Son les converses les que gil"en ei 
mon; els destins dels .imper ís. Elles, 
les que. canvien els sistemes i .les es
coles . 

El R enaiximent ' itaria, qbra de 
COnJ'erses artistiques. La Revóiució, 
f¡-ancesa, oóra dels énciclopedistes 
en· conversa. Les ret'oltes de Portu-' 
gal, obra de COn1Jerses 4e café. La 
llibertad d'Irlanda, obra sera de 
les converses dels sinn-feiners. 

E n reaparèixer « E ls dimarts 
d' am ical. conversa»' que wis 'jojJens 
tot espiritua.lita'{ al1ï b una sistemati
ca persistencia celebren a . València, 
el Glosador no pót ¡llenys d' 'alegrar
se car és l' amor ci les coses de r in
tel-ligència que ha de 'jruc t.ifièàr 

. en benefici parrt, l' anlor qu;e go'!er-; 
na tota conversa de jOJJens d' inquie
tuts espirituals. 

B envi:lgudes, les arilicals cOn1'ér-
ses deis dimarts. ' . 

Isop l.'Ebrón. 

Prohibida la repr oducci6 sense per-
mís del glosador. . " 

.l/i k NO 'Ve.AM&e , 1'1:21 



Glosari' 

El mon, de vidre 
XII, 

, Hi ha una lligend.a q~e diu tj,lfe l~ 
Sang de Jesús q,ue El! va vessa~ en 
la seua passió és cOll§ervada als ma
teixos llocs que el1l..eren sufrir , I que ¡ 
solsment Uit vidret cobrix caqa ga-
teta,. ' 

Jesús defensava la Pafria celestial. 
Per lés defenses de' lés patrie.s te-o 

rrenais, se ha vessat molta sang. ) 
Tantà, qúe de cobrir-la amb v idrets, 
el mon, se¡:';a',~na in~ênsa esf erà. de, I 
vidre, 

Miren cóm al trebar-se dos.eixer
cits per' a matar-se, tots dos tenen ¡ 
la raó, . 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per-
mis del glosador. ' 
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\ Glòs~1ii 

' R~sposta, 

, XIII 
I J. L'escola no és per el 'pro- . 

fessor; que é.s pe.r et deíxeble. 
L' esèota.és qoc'd~ treball, ,o labo- , 

ratori. ' ., 
Doncs el laborar serd del deixe-

. ble, no del prójeSsor. ' 
LAborar en .aqu~st cas és apendre. 

,. . ., ., 
, 2). Este concepte""':' ni nou ni 
lle~1r.- del tr:,eball ~sco,lar. ensfa cam-
biar el d' au.toritat. ' 

Es 'el profesor qui deu anar al en
'-torn del deixeble; no hf contrari. 
. Es.eL deixeble qui deu imp()~ar els 
teme~. 

Es el professor qtfi deu obedir. 
, . ' , 

JL. .. *. " _ 
Tot ço implica una llibertad .esco

, lar i una àutorítat infantil. 
Els têrm~s ja 'son -invertits, -in

vertits segO~s la Pedagogia em)elli'
da~,. i ara l'escola es acció; mo:' 
viment. 

El silenci improductiu -hi ha un 
. sílenèi escolar productiu itltensa-
ment- és fet soroll, treball. J 

No es la peu del professor que pre
gunta:' -«Qué és gramdtica?» , 

. Es la vêu del infant que ' ¡ diu: 
-«Per (},yé plou?» , . 

El deixeble, autoritat, demana la 
resposta. 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducoló .en.e per
mi. del glosador. 



Glosari 

Radium i Art 
XIV 

Xecoeslopdquia ha produit dos 
gr.ams de radium-magna qua·nti" 
tat.- Cap nació no p ot vantar-sc de 
dir altre tant. I l' ha adquit Angla
ten "a. 

Peró Xecoeslopàq uia, admirada 
ap~í per la seua superproducciò de 
radiul11; fa uns anys era poc cone
guda del món. Alia-l'ores no hague
ren dit «radium xecoeslopac» sino 
«hongarés.» I al xecoeslopac que pro
testa/"a li haperen dit: - Xe, tlí; 
que 'I radiul11 no pot ésser separa
tista. » 

A les terres palencianes hi ha una 
tperproducció d' Art de mes de dos 

grams; i pa casi to ta a terres de 
llengua illglesà. I allí diuen «Art 
espanyol. » 

Pot ser algún día diran «Art Jla
Ien cia» l es trobara ben dit a tol 
arreu. 

(sop l'Ebrón. 

Prohibida la reprod ucció sense per

mía del g losador. 
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GlosftPi 

SILUETES 
,xv 

Els infants saben )'eure en un« ta-. \ ' 
ca de tinta o en la calç escorxada 
d' un'a" paret, una sèrie d' imaíges 
patétiques o be gracioses com una 
caricatu.ra. L'imaginació infantil 
és tan grqn .que en abundosos casos 
s' ha er atendre per que no aparega 
lafo/lía . 

El que no podra capir un infant 
és cóm s' ha produit alIó que ell ad
mira en -la -taca o en la paret. 

Perer si un home cofttempla uñ 
«mapa d' Espanya» dividit en pro
víncies veura cóm la de Madrid se 
sembla a un «gorro frigi», I pot ser 
se explZcqra el- cas pensant l'ironia 
d'aquell fabricador d'arbitràries 
f ronteres que feu, vulgues que no, 
que la capitalitat de r Estat estigu4s 
sentada al centre d' una silueta' re-
publícana. . . . 

~ Caldria esbrina;: ,qué hi ha d' iro- · 
nía i qué de projecia en la silueta 
de Madrid 

lsopA'Ebr6n. 

Prohibida ta- rep~úcctó sense per
,,!TIil del gto,Bador. 



('Glosa:ri 

Rabindranat / Tagore 
I 

XVI . .. ...... ( ~ ~ 

- Tago~e es .inii; i i s llterat; y és 
I pedagog; y ' és n~cio';aiista: Tagore 
! és filosof , (' , 

Tagore ens ha guany at el cor per 
tots aquesto'S càienls espirituals. 

L" India és espiritual. Anglaterra 
aspirava a assassinar al «jagant» 
indi amb l'arma de 1 ensenyança, 
inofensi;'a al parèixer, 

La tutêla anglesa lleva l'escala 
I popular creant-ne una, extrangera, 

,que no paTla al cor, al esperít de 
r India, 

Peró el «jagant» clama virilment 
defensant-se, 

I en rebre ' I Princep de Gales no ' 
-ho fa m¡l11saZlí¡;nt sinó jent corren la 
sang. 

Tagore, pedagog, haura repetit 
les seues paraules, místicament, com 
escau a la seua mística presència. 

-«Es precís crear una enseny .. n-

I ça co'nforme la n'aturalesa del poble,» 
¡; Benaventurat' Tagore el filosof
i poeta de r Ind;a irredenta! 

Isop, l'Ebróo. 

Prot\lbfda la reprod'uccl6 sense per
mi. del glosador. 

-



Glos3pi 

KIP~ING 
X\ï I 

Kípling, és el que fa enraonar les 
bès ties. Més: és eL que trolJa senti
ments, passions en Les bèstíes. 

«EL Llibre de la JungLa» és una 
maraveLla de lliçons humanes. 

No és el Llenguatge savi dé Sama
niego, eL de Kipling. Es el llenguat
ge poeta, se;ltimental naixen t d' ama
r~ment de selva -dé jungla- india. 

1àgore ens diu la espiritualitat 
'dels home7'ls. Kipling ens diu la es
piritualitat de les feres. 

«Compare Llop» defensant Mow
gli -l' ínjant perdut al ·mig la jun
gla- i Bagheèrfl, la revellida pan
tera. aconsellat-lo, ens fan pensar 

hórridament d'els homens que dei- I 
xen morír al poprissó famolenc i I 
nuet en mig le~ .;;?str~~ ciutats bas-- ¡ 
t¡des p~r la CzV¡ltzaclO. , . 

. Isop l'EI» ón. 

Prohibida la reproducció sense per

mía del glosador. 



'Glosapi 

D ILE M A 
XVIII 

Viure en la niort deu' ser d' una 
dileccíò lunírana tota plena de dol 
o de goig: Aforir per al món i ilO 

obstant saber el que se diu del ' mort 
és tan com sobreviure 's. . . 

ET! aqueste cas tan t se pot riure 
com plorar en assabentar-se del con

' cepte que mereix delsfàmiliars, . dels 
, companvs, dels critics. El mort pot 
fer ben 'be la hipercrítica de les se
ues propies obres. 

I determinar, si parlen mal, .el 
morir-se definitivament. O presen
tar-se de nou als ulls del ¡l¡ón a re
'bre els llorers mereixents, si se par
la be. 

Aquest és el dilema. Si és viu En 
Silvestre, tónzara o no tornard? . 

Suposem qlj.e ell s' haurdfet ja hi
percritic i que tindrd resolt el seu 
no·molt dijicil problema de suma o' 
resta. 

Isop l'Ebróo. 



Glosari 

OR 
XIX 

Tenim, nosaltres, les nostres mi
~neHi' or. Els poetes, incansablu'-ea 

I d~r-ho? ens ho. han Po$~t ànima' en: 
~dms;' , ~or» du!m aljrult del amples 
tarongerars. 

Saludem J' or .noliejat per sobre la 
. esmeragda bellugadissa. 

Saludem /' or de les terres valen-
c¡anes. , 

Isop .'EbróD. 

Prohibida la reproducoló sense per
mia del glosador. 



r Gloa.pi I 

Lectures 
xx 

Evidentment un home pot canviar 
en vint y quatre hores el seu criteri 
sobre la bondat del món, sobre l' ac-." 
ciò governamental, sobre la pe.na de 
mort. 

Balmes.ens ho diu ell «El Criteri», 
.filosofan t. 

Així,"d91!CS, qui fa O1J:¡e anys era ·1 
I un 1"e~olucionflri . saniz¡inolenc pot 

ésser av.uí un odiador de la revoluciò 
sangonosa; pot ésser un apassionat 
amador de l' evoluciò pacífica. J 

Ha .dit Flaubert: 
~N' hi ha prOu d' esguardar /lar::" 

gameñt una' cosa perque ella esde- ( 
vInga interessant.» 

De r' z,zterés naix I: estudi; segu!x 
la ' comwtmsió,: és possible aparegue 
:/a lluita' anímIca; de la comprensió 
es pa~sa . a la 1Z0~lvicc~ò. Hen ' s aquí 
el canví del criteri, justificat. 

En política succeix sovint que la 
convicciò ~no pot ser» .florir als lla.,. 
vis;- i -deixeu-me-ho dir- apareix.' 

i 'el verb .«transigir». 
Una petita causa produix un gran 

ejecte. - - -
. La lectura _fr ulies pagines de Bal

'mes poi cdnviar el criteri d'un rcJ.,{)- . 
lu.cionari, així com la lectura d' un 
capitol de «L' Home que riu» pot 
canviar al sadic Landrú en l' Ursus 
de Victor Hugo. 

Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per
mi. del glòsador. 



SIMlapl 

Camins 
XXI 

Fixem la nostra atenció en els ca
mins. Hi han uns que van a besar la 
mar -nostra mar mediterrània- i 
altres que van de nord, a suro 

A aquestos els nomenaría, no ca-
111ins, sinó carrers de la pàtria. Els 

altres els diria, nò, éalTers, sinó vies cM ~on.' . " , . 
De~i~m distínguir, sempre, els ca

rrers de lés vies cal' , si caminem cap . 
a la " mar} anem a saludar el Sòl 
ixent. I tot,s els pOÍ?les '¡lO poden dir, 
com nosaitres: «-El SQI . entra' a Es- ' 
panyq...'per la nostra, terr.a.'» 

Es unfet insignificant de la Natu
'ralesa; peró' contra Natura no hi po-
dem ~nar. ., 

Cuidem fer passar el món per les. 
nostres. vies; .i cuidem escampar el 
món per e/s llOstres carrers. I al COll

trari: que la pàtria via fora ' se es
campe al món. 

Així serem molt nostres' i molt de 
l' hutnanitat.' 

Isop l'Ebróo. 

p¡'obibidà:la j.éprQélücclÓ 8eAU p ..... 
mií 'del-gIOtyldo .. : • 

,I_ .. ________________ ........... ~ 



"' Glosari 

Antropofagisme 
XXII 

Se és dit pel senyor v- / que D. Is
cariotes Val de Ur, . professor uni
versitari, és devegades antropòfag. 
Creem que res te de veure aquesta 
afició racial amb la teoria sobre la 
relativitat d' Einstein. No obstant sí 
que te de veure amb la teoria sobre 
l'origen de les espècies de Darwin. 

Si efectivament la teoria darwi-
niana deixara de ser tal per a passar 
a teorema, tant se valdria dir «an
tropòfag» com 4<carnivor». Ara, que 
com és demostrat que l' home nO és 
carnivor malgrat l'afició a la carn, 
un pot menjar-ne indistintament de 
la racional i de l'irracional . 
. Qué, ja som al sojisma? 

Doncs be; si és azxí els futuristes 
crearan ltl cuina antropofagista 
amarada de teories i de plats cere
bralistes. 

.lsop l'Ebrón. 



GlosaPl 

Glosa de la propietat 
, r KXlJI ,', 

Eugeni N oel en començar una no
vella digué que la propietat literària 
és un mite. 

, ¡-

Te raó Noel ~n quant ,es referixca 
a les idees. " , 

Veja 's si no, ,', '} .,' '. • 
Qui ens privaria de fer passar un 

raig de sol pe.r ún prisma? Es cosa a 
la ma de to~ i no.. ob'stan .. quants 
l' haurem fet passar? 

Escriptor -classic, renaiximent, 
contemporani- ha fet cosa oriKinal. 
Glosador veu en, -Escriptor el «raig' 
de sol.»' 

Home veu el «raig de sol» i el fa 
passar per el seu prisma -cerJlell-: 

i tan curosament, tan' amidament í 
tan a17ior'osament qu'i- «~a-ig : di! "sol» 
es descompon en les set colors de 
J~ris" .' e _.. - - . 

. Home pren ¡ , 2 , 3, o les, '1 colors 
" i a",b elles jugi) le_~ c.Q7~}iT)a i crea 

un,a olpr nova. Ja 1s Home iE,nt 
com Escriptor car sí E, criptor agna 
el «raig Ne sol.» Home ha crrat una 

, obra ñmiella,i el qÍie crea éS autor, 
és a di1\ ~ a¡¡, toritat ' sobre la cosa 

. creada. Més: te la-lliure 'possessió.' 
~ . ' Efeetivament, la propietat literà
I "ia no e!<istix-en' cuant a l'idea. 

" _ , Iso; AiEbrón. , 

I ~r~hlbld. la ~epr~fd~ccIÓ aenae p .... 
, mis del gloaado". ' 



· • 7' ! .., i 

,Glosapi 

Bnrriana, vfa del món-
XXIV 

El mateix te qu~ còl1loquçm la · 
perla li la dreta coín cí l' ·esquerl"a 'ae~ 
·Ia corona. L'. hem de guarnir · tota 
'ta,n bellament{- . 

P~r/avem, np mésJa unsdies, Ols: 
carrers de la pàtria í de les víes del 
món. No pensem reproduir la glosa I 
però sera convenient dir que 'I Glo-

I 
sador veuría amò m~lt de gust que la 
pàtria fora-tota ;lla-com una 

, bell~ ci¡ltat. , . 
Estem en·época constructora; y en 

fer plano/s, en obrir lJíes i carrers, 
tots els llocs ens semblen adequats si 
l' estética rima amb l'economia na-
cionat. 

Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per- , 
mia del glosador. 

i 



I 
I 

Diumenge 
y ', r 
_ l.. ..... , 

Et ~iumenge te' olor de roba neta, 
de salX5. Te olor d'aristocràCia. 

Perri aquesta olor d' Llrístocràcia 
solsm~t la fru ix l'obrer; i el depor
tista;! l' intel-lectual. 

ASQlnem-nos al passeig asoleiat: 
Ca~es ufanes, d' humor, de "ida. 
AI ¿amp de fútbol: 
Muscles en tensió, la pilota que 

"a i ,,~, el-len.isme. 
Els centres d'ensenyament, les 

oficinfs, les redaccions, isolades. Iso
lades1. - no; J.liner"a ompli les 
sales. 

Diztmencge nit. Pel cor de la ciu-
1 1 .tf: '( ,es~confonen totes les aristocrà
, cies. Pe¡"ó la de la sang, .La dels as
' cênd~ts nobiliaris resta consirosa 

dintrt: la propia imper:sonalitat . . , 
Isop' l'Ebrón. 

Prohibida la reprc.duccló senae per-
J . 

mia del glos.d,or • 
.J ' 



G!osa.Pi 

SOLITUD 

Un solitari que passeja i que re
jl~xío'nti, rno és mili un solit~ri: '·' . 
· , .És' el fa~: de 'Roussea'u~' e~¡lat. Es 
/1 cas dé Silvio ~ellico, empresonat. 
Es el~as d' ,Eugeni 'tf Ors «desco
bridordé <tes Aníériq1tes del «Tedi» , 
oceanograf " . :J 

't
k 

t l 

l Jmenys .soli~arj. §i escriu. 'l, 

I nQ ·serca mai, solitari aquell que 
· de casa ~sran à$SisU;JE aJ la catedra de 

, Sócrate( NJ ¡tfJ,uell qúe s' amara 
amb e1s llibres d' Oscar Wlfde. Ni 

'. .... .)" I j .., 

:aqll~ll q'l~ t(J.Je~«G.eòrgique» de Pu-
b/i Virgili M:.lró, a les mans. " 

«Qué ${jc jo 'mateix deslligat 'dels 
_homens ( t!é iot Çj que~ 'm ( oJeja? 
/ T ha (lit Rous$ea¡¡,. " , 
• La solitud no es per a eL que·.de
- ~itja viu'r:e. Aqut~¡, al 'menys? rejfe-
~ • ~ ..,.. t • ! I I 

XlOna. . , , ¡ 'I ' 

I ja és'companYla el pensament. 

" ' .. h:on! ~ I ; Ebrón. ' _'! 
'" ',.:In itJ' ':"1>11 ' _ 

,-,--__ ---,~ . r 

• Prohibida la reproducció ,sense pe~-
"'¡s"f/tJ' . ~0!ia'!~. 



Glosari 

'IRLANDA 
" , . 

-r-"r--- . ~ 

Aquesta. qntiga "nació entra a la 
"ida dels pobles lliures. 

Mal¡¡rat fa ideqJogia, de «la pà
tr~a ,!:ni)l~rsal» el nostre ,segle, no- ' 
1Iell encara, no fa sinó crear fron
teres. 

Les nacions irredentes "an co)tse
guÍ1it r ésser Estats lliures. 

Ji,osqltres els "alencians de1Jem , 
alegrar-nos de la llibertad d' Irlan
da ca~ València f on Esiat lliure. 

Irlan4a ha tingut~ te; (la sang. 
1Jessada encara no és seca; l'agonIa ' 
de Terenci Mac Swiney encara com
ells cors)-un, espertt de sacrifici que 

¡
no tenim els "alenciañs àél XX elñ 
segle. 
-7 rlanda ha'rebu f ta llibertat,peró 

l '' ' .,..¡if' t 

I 
se l' ha,guany ada -:-j~stame~t. ._ 

l ,~.. Js0p,: I~Eti~óD. '. .) 

,.,t .p.ro-hlbiÏJa la rep~oCIuéciO Bèn~e per-
f mia ~.! olo~.d,or. 



. Glosa~i . . 
' .. 

. Més ' Iplan~a 

-' XXVIII 

El nom oficial . d' Anglattrra, is: 
«Regne Ulli t-de la Gran Bretanya i 
Irlaizda . ,.'. 

A ,' , .. , d 8 A r . J1!!esta
L 

.urz.~o es e, J . 00.. Ilt~s, 
'!lis antes Irla¡;¡d,q. era indep,end~nt; 
el,coT,l,iJiure.amb Anglaterra . no li ha 
d'onat l' . unitat "No :[a podía dónar 

, m'ài la convivèlícia. - .. J 

I : .[~~a~!dJ, h~ ~~ngui jl~.· se~ ' líòtEeris 
deJe.nso'rs: . D.an'i~l O' . ÇoneU,' f agi .. r 
tador;' Tom4s .Moorcò el pòeta-dè. [es 
trttdicions; 'Carlesparnell, eLJun4a1 

, d9r;}<og~r fa~sefn~nt, fl cqnspir~-
· dori Ma; S~iney'~ el 1!lartir-; .el~fen-
· nians~ .lliberadors, tot5. 

· ~. M(~e;"f~ lcipa".i~/e~ ,h( hà !ittl 
· unti unrb no una «Yinrtat». J, , 

, ) íe~ n~~l;n~lltl:!ts .d:. ~sp~~Y.,a : .~i: 
, u~n al Estat, ql'a, ' daJlant el. cas d' !.T" 

lànd411iure,· / ", .;'!' (, " 

/ . 
«Estat: així com se fa, se desjd 

l'unió de les nacions». . ' 
Seria un avís si tinguerem esperit 

I 
dt sacrifici,' . . 

Isop l'Ebr6n. 
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· t Glos a:pi 

Lògi.ea . ~ i 

l~ 

XXIX 
He somniat: l', ., 

. Que al Cap del Ministeri d' Edu
caciò se presentava Pesta7o:Ui.i amb 
un bell esbart'd' infant! ae diferen
tes races, nacions. 

¡ que Pestalo:;.::..i li féU aquesta 
p'regunta: " . 

-Digau-me, excel-Ientissim sen
y or: Vos que ocupe~ el ·p";mer lloc 
en la direcciò: arnbí'quina llengua 
educaré aquestos infants? I 

! el Cap del Minis!.eri respon: 
~Feu-los'parlar' i efn serz)id de 

l 'r' • ~ \. ' a lógtca. ' . u -lI .' ~ 

P~sta!o{{i .els fa paf/ar.'· 

[ diu, adecuadament, el Ministre: 
- Aquest" en bretó; aquest a/Íre; 

en l'US; i aquest,. en aimara; en arà
bic; en basc; en italia; , en ¡rancés; . 
_en casteild; enàlemany; en"grec; éh 
va/encia.... . . 

Pestalo{{i fa notar: . , 
-Seny or, sou d' intel-ligència 

ben clara. Yol~u dir que cadascú sè
gons l'idioma que par:la. 

,A ixí. és. -Diu el Cap del Mi-
nisteri d ' Educaciò. . 

Pestalo{{i, satisfet del resultat de 
f enquesta "retor.na a classe. ¡'el seut 
sujecte passiu, confiat a la lógíc(!. in- i 

tensament, gaudix Pedagogía. . 

Isop l'Ebrón. 
I 

, Prohibida la reproducció sense pe.r- j 

mi. ~.r1l108adol'. ( . '>- .. ¡ 'o • I 
J J " ) .. 
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Glosapi 

L I ESTRELLA 
xxx 

Senyor! 
Vos que naixquereu pobre. 
Senyor! 
Vos que patireufret. 
Senyor! 
Vos que anunciareu a humílS pas

tor l' hora de la ·vostra nativitat, 
Senyor! 
Vos que ensenguereu l'estrella 

guiadora de tres Reis. 
Senyor! 
Feu que r Intel.ligència -Estre

lla de la Vída- ens guie per aquest 
cami de r humanitat. 

Senyor! Vos que foreu llum i ca
lor en la nit bruna í dlgida, doneu
nos llum i calor per a fOl1dre les te
nebres i el gel del nostre Intel-Iecte. 

Senyor! 
Isap l'Ebrón. 

, Prohibida la reproducció sense ~er- j 
mi. del glosador. 

&!LM 



ZULUETA 
XXXI ' 

Saludem Zulueta . 
Zulueta ens aconsella: castedat, 

puresa, estoicisme. Consells a tot
d que se hi tr:oben en «L"a Edad Hes 
roica». 

L ' edat heròica és la juventut. 
Zulueta ve a parlar al Magisteri; 

-vell, jove, puber?- ve a parlar al 
M agisteri de Llevant. 

Per si Zulueta no ho .repetix, re
petirem les seues suggeridores pa
raules: «No hi ha cap plaer més 
gran al món que aque li que es troba 
en l'aspre compliment del deure.» 

Saludem Zulueta que sap influen
ciar la juventud per el camí de la re-
generacíò. 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per

mia del glosador. 



NADAL .' 

XXXII ,. 
«Alegrem-se pobres, 

que ja ve Nadal.,» f' 

Aixi diu la cançó folk-lòri~a. 
(El Glosador sent una gran' a1'Jor 

per el folk-lore car el folk-lore I és 
la Sabiduria-Ia Fil~sofía -popular J. 

NE. 60 

Alegrem-se, pobres, que Nadal sia 

entl'e nosaltres -o al contrari;
que nosaltres pugam haure e/ 'Nada,l 
deI192I· 

ohi si alcançarem el del 1922. 
Un any de tasca. Un any de fei

na intel-Iectual. 
Que ,!l Nadal' propvinent· pugalli 

glosar la vella nadala cançò: 
Alegrem-se,yobrès, 

que ja ve Nadal, 
Coques i pastissos 
no mos jaran mal. '» 

I que vosaltres, consumidors de les 
subtils I/amínadures de -l'esperit, 
que tingau entre Nadal i Nadal el 
dolç regust de l'Optimisme . . 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la repr,educcl6 sense per
mís del glósador, 



Glosapi 

Dietapi, ·28 
xxxItl . 

En l' hora migdial la llum del sol , 
fa clourê 'ls ulls; i orbs en lo mate-
rial camint:nl pel carrer. _. , 

l ' No obstant, Gascón y Marín -di
seccionador del Magtsteri- ens fa 
veure l'esquelet. 

Esquelet del jo corporatiu en que 
som cèI-lula , quant serds recobert 
de carn d' espiril? 

Gascón y Marin dia d' espiritua
lit{ar l'escola -alentadoradels hu
mils-o Caldrd però espiritualit{ar 
el mestre. I que en apareixer la fau
la «la cigala i la formiga» no hono
rem «la fQrmiga» sina «la cigala» . 

••• 
Qué és «la formiga» sinó el mate

rialisme? 
Mentres a t escola continúe fruint 

distinció «la formiga» l'escola no 
serd espiritualista. 

La ma, diseccionador ; vos sabeu 
el mal. I el manifesteu . 

Nosaltres compartim amb vos el 
pa i el vi. La ma! 

(SOp l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per

mí. del glosador. 



Glosa~i 

Di~t~i, 29 
XXXlti 

Sempre Primavera. 
A Castelló tot r any és Primave

ra , malgrat le!r diades del mes que 
mor. 

«Nerbite» me ho d ía: 
-Salmel'ón es llelJa el gabdn a 

València; i en ser aqui, en plé hi
vern li sobrava la roba d' hivern. 

I me ho feia notar anit «Nerbíte», 
aquest escriptor de suti/íssima sensi
bilitat a /' eixir d' un àpet exquisit. 

Jo també ni he deIxat el gaban a 
casa. 

Pensem qué significa açó. 
'Les preocupacions que p orta -la 

moda? en tot tems el calendari, de
sanexionades de nosaltres. 

Llevan l.es preocupacions banals 
és tant com oferir-nos de p le a no
ves especulacions que han de florir 
en el llibre, en la cdtedra o en la 
premsa. 

Recordem Menénde{ Pelay o, ta
cat de vi: Mella amb paraigües des-
comunal. ' 

Les preocupacions de cale¡zdari 
son un mal? 

Nosaltres direm que la ciutat en 
que no calguen aqueste~( preocupa
cions és una ciutat privilegiada. 

No coneixeu el conte del anglés 
que sent al Mediterrani no trobava 
ni el cotxer que '[ vulgués portar ai' 
music-hali, ni el guardia que vulgue
ren conduir-lo a comisari, ni el 
Cónsol que atenguera la protesta, ni 
el Governador? 

E s que f eia sol, sol de Primavera, 
sol de L!eJJant, en la nostra vo
ramar! 

I/' anglés ana a p eu al music-hal!. 
Cada lJegada que he anat a buscar 

als amics de Castelló, me diuen: 
....:..Es al maset. 
A l maset! No polen dir que ' I mal 

de Castelló esta en els masets? No se 
hi troba cap amic! 

«NerbitC'h me ho dia: 
-Aquí sempre és Prima1Jera. 
Doncs el mal de no ser els amics 

a casa no radica en els masets, sinó 
en aquesta eterna asoleiada que amà~ 
ra la ciutat de Castelló. 

Per ço a Castelló /' espiritualisme 
s' intensifica car no cal preocupar
se de banalitats, ni calendaris. 

Beneita ciutat de la Pàtria! 
Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per
mis del glosador. 



Any nou ..... 
c ' :S 

.... , Vida nopa. . . 
,,' • A ( , 

PrOcurem no eanpiar de pida. 
Ptoeurem n~ tinare que canviar de', 
vida. . " , 

En ser al Cap d' Any,fanprome
tenees els ineomplidors; els inadap-
tats; els imfersonals. · ~ ¡ 

Cal, pero, fer un examen al Cap 
d' Any. I veure s;' hem 'segut "C07!I' 
devem ser. 

Desgraciat ~I que tinga de fer .vi-
da nova. 
", Graciat aquell que deu 'ser com és. 

l 
' Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense p .... 
mi. del glosador. ' 

---



.' ~lcsapi 

Dié~:ri,' 30 
Hem visitat la N-ormal de Mes

tresses i ens ha encantat una nota 
plaentera: Cadascuna de les norma-' 
listes, en illlJ1·esar.~ ajJo,·ta una plan
ta que guarnint la Normal, la fa un 
jardí. 

Quína formació no tindrd la jove 
que estudia i que te amor a les plan
tes, per afer estudiar i pera educar? 

La missw futura d' ella és educar 
el poble femení. · Si tan curosamellt 
se in teresa per les deixebles com per 
les pla;,tes d'ara, r escola serd un 
Jz~ll jardi d'educació. 
_ "fo voldríem .dir_ més; peró esta

ríem repenedits si no consignarem 
al .dietar i 'que la feminitat i la Cièn
cia convinen hani¡ónicamellt. 

Un espill col-locat al saló de Pro
fessores ens ho ha dit a can d' orella 

Isap l'Ebrón. 



, Glos8.PÏ 
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-; -I O E -SA, 
Sal,KdeJll. Mfl?, imid .Allo~a retornat 

a la bella senda de la Poes(a, 
'* * *' 

«loesa»ifon unes hor~s ~ les meu1.' 
mans i -em ~aptívd el cor, Jo 'jrul ia 

I càlida passlò del vers, Jo aplaudi la 
dañçli de fa r imà; ara, flonja en 
l' imJOc(JCiò endecasil-l~; ar~,. tr'e~ 

mant, vibràtil; serpéntesca en Ja ba
llarina enam rado.ra; ara, de jjloso
p c posa en el p~stor 'curul ae de-
sengany s, ' 

<~loesa» escapa del roman tic cam-

. p.èQ~i ès ~e ~«loes~»? H~ ' bu'scat 'et' 

llib~e .sue en J}J,J 4 em delecta i el Ili-
. ..fJ~ hil. esctW¡i!làel GjfJs~or . 

*** 
Tan-sí-val. 

j
. A ixí om Maximid Allo~a 'deixd 

, ,~l J; _ ."'fJ J·n r~ll , " 'I 
la nma I ara retón f'a a la nma, 
així «loesa» retornard a les meues 
mans despres (i' estar temps i temps 
-quí-sap-lo""::' posé't per algún amic 
del cor, ' 

ISGp l'Ebron. 
Prohibida la reproducció •• n •• per

mi. d.1 glo.acl.r. 
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POEsiA 
Aquell trilema dels Jocs Florals 

encarna Teodor Llorente, poeta, 

I 
sin!esi d' un moment espiritual de 
pals. 

" 

Llorente és com Mistml a Proven
ça i com Maragall a Catalunya: una 
fita auria. 

La musa s' esbargi; i fraccionada 
copsa les lires de Duran y Tortaja
da, de Jacint M. Mustieles, de Mar
tíne", Fen'ando. 

I la musa copsa aquell tri/ema 
dels Jocs Florals ~Il la ¡¡ra de Mes
tre Francesc Caballero. 

«Patria, Fides, .4mor». 
«Camins de llum». 
Ren 's aquí el noucentisme en la 

I literatura valenciana: exquesidesa i 
delicadesa. No preciocisme, però si 
el mot suau en la forma y ànsies vi
tals en el fons. 

La poesía )'alenciana, en el seu 
m9viment en forma d" arc, és aple
gada a la realitat: Caballero. 

(SOp l'Ebr6n. 

\1 P~ohibida la reproducció sense per-

~ ~i. delglosador. 
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Glosapi 

Dietapi,31 
I). A l' hora deL matí hem acu

dit a una reunió en la cual teníem 

que peRdre part per assuntes d' espi

ritualisme i optimism~. 

I en començar la reunió teníem un 

concepte dels companys; mes en finar 

la reunió ne teníem un altre, oposat 

"al primer. 

L'experiència ens ha demostrat 
que' ls judicis certs no els adquir.im 

per inducéió sinó per t/.emostració. 

2). L'auto ens porta cap a: casa 

i nosaltres de tant en tant perdíem 
el paisat-ge atenent a l'examen ae la 

certitut de l'opinió. 

VirgiLi Hueso ens havía donat eL 

problema. Xavier Llorens en la Mc

tafísica ens havia dQnat els. concep

tes. La reunió deL dematí ens Ízavía 

donat el dubte entre la tesi i L' antí
tesi. 

L ' auto pujava aleshores una pen

dent i passava una cana. I ferem la 

pregunta: «Ca.u.ra o no caura aquest 
puta a.l barranc~ 

Efectivament la certitut la po

dríem adquirir per L'experiència. 

No per l' elemeni racionaL sinó per 

I les ciències empíriques: a postertori. 

3)· Al apLegar a "ila un lJent ge
Lat s' oposa aL nostre avanç. 

AL garaíg no ens espera la famí

lia y pensem si elfillel sera malalt. 
I a ta fi ho creem. 

Peró al aplegar a casa el fillet ens 
pregunta joiós: 

-Qué 'm portes, pare, de Cas
telló? 

Novament a posterieri hem de bu-s 
car la certitut. 

4) ' Tot e{dia hem "ixcut contra 
la filosofía de Sócrates. 

Senyor! Quant tindrem llu'11l sufi~ 

cient per a que 'ls tòpics no ens e1t-", 
ganyen? 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
mia delglosador. 



Glosar.i , 
Més, • 

I prou 
L'ampli estudi d' ahir podem re-

sumir-lo, - matemdticainent: 
PF A = Patria, Fides, Amor. 
LI = Llorente. 
e = Cabal/em. 
PFA : LI:: = PFA : C. 
PF A por e = LI por PFA. 
En aquesta igualtat podem supri

mir el Jactor comú als dos termes; i 
resulta: . 

e = LI. . 
En PF A : LI, la raó geométrica 

és Vuitcentisme literari. -
I en PF A : e, la raó geométrica 

és Noucentisme literari. 
(Lector: les Matemdtiques deixa

ren d' èsser exactes per a èsser 
elegants). 

lsop l'Ebr6n. 
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I· Glosapi 

IMPERIALISME 
No es.teu ufanosos de tindre la re

vista, la vostra revista? 
Castella ne te-tenia, tindra-una. 
Catalunya te la pròpia, l la te 

B'lScònia . . 
Galicia te la seua. 
València fa ' I «Boletín del Centro 

Castellonense de Cultura». I el feu 
vosaltres, . els de Castelló. 

No esteu ufanosos? 
Uit butlletí de ,Cultur.a fet a casa 

és dir molt. Vol dir laboració. I ex
pm-tació. Indica imperialisme. I I de 
t esperit. 

Una -revista rònegament cultural 
que admeta totes les llengues roma
niques fa sempre amics cf Europa . 

Quí havía parlat de localisme? 
«Amics d' Europa,»! 

Amics de la Serenor , de la Cièn
cia, de l' A ,.t: a Castelló hi ten ím 
uns col-laboradors. 

lsap l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
miedel glosador. 

1'- ·1 



Glosarj 

Encara som tot ple d' i¡usió. 
L ' ¡Iusió és el tresor dels pobres. 
Pensar que ' ls Reis d' Orient ha-

vien de passar per casa per deixar
nos Ull tabac de llaminadures i uns 

I jocs «militaristes» i .uns jocs espor
I tius, ja ensjeen dilxosos. 
1I _:erò nosaltres sabem que " ls R~is 

, , 
«no pass!!n». 'Estel!l en el sft.cret, els 
l~ajors; no obsïant voldrícln ser pe
,¡its per gosar de t infantilisme. Ens 
corprengué ja visita reial al/a quan 
el món era als nosirà u/ls com si no 
fom. ,!olem Ycp;oc~rem que 'ls nos
·tr.es petits. siguen ' ta m bé posseits 

. d' ilusió. ,-', " ' . 
Mes de fa uns die$.. tenim .Iln dub

te . ~EI 'qual es: 
-Quina quantitat de desengany 

se1.-obflra darrere «la veritai» dels 
Reis? LA seua importància psièoÍ8-
gica, és interesantissi17la. Caldria es
tudiar-la. 

Isop l'Ebr6n. ' 
~------

Prohibida la reproducció sense per
mil del glosador. 
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- 'SÍMBOLS 
j 

Glosador sab que: «el regle davanJ 
- 'el tinter és u n símbol», 

r

' Açdd~b~e'in tNldre present tots els 
qu.e .estnbmi. ~, -. .; ) 

Pero i els-que prrrl~n,;. 'quín símbol . 
semeji:fnr hciúri~n yie tindre? 

En Cierva ha fet unes · converses 
amb els periotii~tes al retornar del 
Mar-roè que talmeízt semblen insubs-
tancials i inadecuaaes. ' 
.. -Poi ser q~e si ~(p~'rlar per' par
.lar un home baixam els ulls a les 
puntes de les sabates comprenguera 
que si' elles s" eleven cap al cel, la 
~eua parau,la' -com a pr~ducte éere- . 
bral- no deu sinó elevar-se. 

Així com el regle és símbol de rec
titui, així 'les sabàtes símbol d' eleva

'cíó d' esperit. ' 
Sem6la extr:any, nc-? . , 

.. Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
. inis del glosador • . 



Glosa:ri 

Valors inconegudes 
Nosaltres tenim un terme: els peus; 

í en ells, el terme és les. punt~s. Per 
l' altra part, la del cervell, com els 

, llostres ulls no poden veure' I fi, no-
saltres no sabem on acabem. 

(Xénius). 
Encara hi ha més: 
Sabem les dimensions d'una cara, 

d' un llas, d' ulla boca; i les seues va
lors. El que 110 sabem és les valors 
d'uns peu.s calçats. . 

Xitats a terra hofit{ontalínent. Un 
home dret al nostre costat. El cap 
d'ell el veem ,petit, disfigurat: Els 
peus, enormes. 

Aleshores tenen les sabates unes 
valors i unes dimensions incone
gudes: 

Ara ja no sembla tan extrany que 
les seues puntes siguen Ull simbol. 

Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per

mi. del glesaclor. 



Glosapl 

LA POSTA DEL SOL 
L'últim vers de la «Batracomio

màquia», diu: 
I ja el sol a la PC?sta devallava». 

----~~--------------~~~~~. 
Les pobres ;ates ¡ les pobres grà- I 

notes havíen lluitat 'neciament i ridí- I 
cula, mentre lluía sa brillantor el 
sol. . 

Ni les raon~ bèl-liques ni les- dr- , 
mes eren de èonvicció. Peró les bes
tioletes batallaven sangonosament. 

Se dejensava-:-amb secret-/' ampr 
propi. J. , . 

I el sol deval,lant a la posta. 

Pobre astre rei! 
Tindra que presentar-se-/' intrac

table i jerestec Pó~le amhvestidura 
de cranc a' auxiliar les granotes, a 
deJ'astar les rates? r 

Júpiter Saturni no ens deixara de 
les seues mans: 

Esperança! 

Isop l'Ebrón •. 
• 



Canta l' habilissim Puig-Espert, 
Musa harmoniosa; a aquell que ,a 711 b 
els rimqdors de Catalunya, Mal/or
ques i Rosselló enseny{Í en la terra 
la dolçor de nostra llengua, la que 
amb anterioritat Jon senyora en 
Reis i menestrals. 

I ara, en l' íJ-lustre poeta · Puig
Espert, en la Diada de la Llengua, 
és aclamada la Pd tria , per els ger-
mans. . _ _ 

Sigau-mft propici, o poeta! 
A.ixí te salude, o Puig-Espert! 

Isop J'J;hr6n. 



----~_.~~------------_._. _.~<,_. ~-

Glosa:ri 

éorrespondència 
La Perso¡¡al~tat Valenciana és de

finida. 
Les seues parts in tegrals, s on: 

l'art, la tràdiciò ; el dret, el llen
guatge i la voluntat. 

De les seues · parts, el llenguatge 
és l'anima del poble. ' 

Per ço procurem abans de res cul
tivar l'idioma i fer art· i voluntat 
segons la tradició i el dret. 

Es la nostrcz obligaciò. València 
és necessitada de les energíes del Glo
sador i de hi$' Vos , estimat comunj- . 
cant, perque som valencians. 

Que no ens entenem en ]Jernacu
lar? Sí, si que ellS en tenem. ; Vos sa
beu que parlem a l'ànima, sempre. 
I sabeu que en la confecció _hi han 
no paraules Ci' invent sinó errades 
d' impreizta. : ' . 

Peró si no eni ,_ comRrel!~m tots, . 
co.nvinga.u, ça1'i~im c(! J1lunican f, en 
que és una desgràcia; no per li Glo
sador sina per als que no l' entenen. 

(sop l'Ebr6n. 

Profliblda la reproducció sense per

míadel ol.sador. 
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Dina mica 
.JI 

No sabem els fo,!aments Per els 
que 'I G01'ern búlgar ha presentat un 
pleit lexicogràfic a r Universitat del 
seu país . . _ ' 

Questions sobre la dinàmica de les 
llenques a tot arreu son presentades. 
I mes intensament alld. on els idio
mes se cúltiven de vell-nou. 

Es el cas del nos"tre valencid. Hi 
han tantes tendències ' dindmiques . 
com grups culturals. 

Nosaltres creem en la dinàmica de 
la nostra llengua; i creem que Lite
ra(ha de convIure amb ella . Però 
no a là /!,isó del poble que admet Itt 
dicció I la sintaxi castellanit{ades si
no a la estllístlça francesa o italia
na, procurant alcançar:.li al llen
guatge un grau superior d' estética. 

Amb r. mclusiò de dos fonts: la 
clds¡¡ica i la folk -Iòrica, sense que 
siga- aquesta pesada tara subdia
leclal. . 

Isap liEbrón, 

N ~ 8 0 



---,--------
Glosa:ri 

Pour l' Ere Nouvelle 
Es el titol d'una nOJJa reJJista 

suissa. Ella naix per a fer una obra 
'ben nova d'orde pedagogic. 

Que una intuició sana permeta ob
tindre a educador í Infant resultats 
més utils amb menys esforç. 

Que una educacíó sana aporte ulla 
solució als tràgics problemes de 
l' época actual. 

Que l' humanitat necessita la for
macIó d'una juventlll intel-ligent i 
fel'ma segons el nou ideal. 

I Que r essenci,al és el desig de vida 
espiritual per a formar l' indívid~a
litat; que l' indivitualilat deu estar 
al serJJei de la Societat í aqilesta al 
de l'ideal de lliberació de l'esperit, 

Haven dit: - Cóm estudíen els 
suissos! I a Espan.Ya? - decaent-vos 
l'esperit? 

A iml, que tenen, semblant aspira
ció «Quaderns d'Estudi» i Butlletí 
dels , Mestres» de Barcelona, i «Re
vista de pedqgogía» de Madrid. 

Isop l'Ebr6n. 



Glosai-i; 

CULTURA 
Tots els pobles irred«nts tenen un 

cami a seguir: el de la cultura. 
La cultura que aquestos pobles 

han de procurat" és aquella que de . 
una ,"evolució patriòtica no fa mai 
unà anarquia. Per ço la cultura 
d' un poble esclau s' ha de basar en 
sa propia idiosincràsia. 

Una cultura importatia per conte 
de lliberar fa encadenats. 

Mirem, puix, /' importànc(a dels 
Concursos Infantils de Lectura Va
lenciana. Fan una cultura ben nos
tra, ben de casa, Fan nna labor de 
seny, encaminada a redimir. 

El/s preparen la ment inf«ntil per 
a formar el cor que ha de educarse 
segons l'alta necessitat valem:lana de 
viure l'Era N01Jella que uns pensa
dors europeus prediquen pel món. 

En la 1Jida , la cultura és el com
plement de t educació, 

Treballèm per ' ella! 
Isop l'Ebr6n. 

ProhIbIda la reproduccIó sense per
mi,d.' gl ... d.r. 
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GLOSA DEL ·FOC 
El foc és ún purificador - imper

fecte,.però purificador. L ' Esglçsia 
ho aqona i l'experiència. 

El foc causa terror. 

En un ïncèndi es manifesten les 
germandats. . 

L'aigua que és vida , l'apaga 

. ;¡. '" ;o 

Hm'em parlat del j oc material. > 

Del joc espiritual que sent l' ÏTre
dent direm que solsl1fent' amb I;Ui
berla! qu_e també és v¡da., i ~a. 

La teia és un símbol,../in eUa se 
uniJten el materialisme I -J' espiritaa-
lisme de les nacions: ' . 

Ah,ir fon apagada la d' Irlanda. 
_. Sef!Ui~jlamejant altres punts 

del món. 
__ Senyor! Que .aqúestes: fògueJres 
, ~~ ~qlè,!~!'a ha .encif-s en. la nit: de 

Sant ~nt!mi §e ' trqnsf01:m~n enfoc 
ae j' espef it! ,J • ,J , 

IS«!J) 1'6br6n • 
. ~ .' 

Prohibida la' reproducci6 sense per

",li".' gl ..... r. 
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Noucents 
Quí no ha trobat en nosaltres un 

optimisme d' una fo rça vital e:-ctra
ordinariai' Els noucentistes creem 
que la salvació de nostm ten'a de
pendix d' un acte de la ¡·oluntat col
lectiva, possible. 

Voler, és una gran fó rmula . T ota 
la filosofía de l'El/gènica esta com
presa ahí: Voler. 

Ademés: no oblidem el passat; com
fiem en el pervindre; se 'n ocupem 
del present. El bo del passat i del 
present és ei nostre equipatge del 
pervindre. 

Pensem en una homenia, es a dir, 
en una educació. Pensem en una vi
da científica. Agl'rl/lanem-les i el 
'noucents haura triullfat. 
_ I quina tasca 110 te 'I noucentsi' 

,'Mèf: r 1I0nce te :1 seu esperit perfec
' ~ibLè. La saI"aciò individual, social 
consistix en Crear l' esèola de la no-

t Pa an,cfpc;6; -
Una escoúz idealista on se l/ixca 

,- mOes Homer, Dant, Auxíe~ - March 
; 9rk ~o el$- htsums de la Caixa d' Es-
-taIvis. " -
:. 'Va ~k61a Positivistà no 's pen
ird simi-Ió --tacionat. -Cat 'soterrar 
tot bagatge inútil. Més: cal soterrar 

--- tot bagat~ amoral. Ilo, .• "Eb,.s .. 



Gloaapi 

Fopa i dis 
Segurame¡¡: pas sa illadJlertida, 

per a milions d'espanyols , una fa
llida aspiració de dins . 

UllS, atents a les cOnJ'erscs ) 'ranc
angleses en referència a Tànger ; 
altres, atents a Roma per causa del 
Papa; els més, atents a r acció co · 
lonial del Marroc. 

Molta a tenció a fora! 
Melltres, l'aspiració de dins passv 

de llarg, se/lse atenció ni interes. 
Ens referim a les Hisendes locals 

que a Madrid han trobat oposiciolls 
ministerials . 

Creem 110 's tracta de separ:¡tisme. 
No obstant podem dir: Aquestos ca
talans! Fora la reforma! CO/ltínuc 
'I Centralisme! 

Perdo/leu l'ironia. 
Peró la .reforma Jlindra; la volún-. 

tat fara 'I miracle, perque «Espa/ïa 
quiere sureir , brotar, toda una Es
paña emple{a .. com ha llegit A~orín, 
indubtablement, . 

Isop I"EIwÓI\ .. 



G lc"sari 

El decorat · dolent 
Antoni Machado, poeta modernis

sim, pletoric d'ideals, te un record 
infantil -escolar- ell «Soleda des» 

I descriu [' exterior: 

U n~ 'tarde pa~da 1 Jría 
de invierno. Los colegial es 
estudian Monoton ía 
de lIuvia tras los cristales. 

I passa tot seguit a l'interim". 
'L' Edúcacíó dels sentits no era 

tenguda en c(i)mpte - com ara~ i la 
decoració 'de les escoles ... trista, hò
rrida i immoral ja es fa clàssIca. 

Es la ·dase. En un cartel 
se :-epresenta Caín 
fu gitivo, y mu erto Abel, 
junto a una' mancha carm ín. 

I no adonem les raons de Blasco 
Ibdñe{ fent simbòlica r escena . Di
gam tan sols que ' I car tellet amb 
carmi continúa a ies escoles com si 
no haveren tipus d' imaginació i de 
memòria predominantl1ren óptics I 

com si no s' havera obseri'at que 
. també se pensa pels ulls. . 

(sop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
I mi. del glosador. 

-
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TORNEM i KA~T 
I al dir Kant diem Garve. 

Kant hal'ía publicat l~rítica de 

la Raó pura» i Garl'e dalt la ~Re

, l'lsta de G6ttingen» hal'ía escrit ar

tic/es filosófics referents a Kant. 
-Amb aquest motiu se creuen unes 

lletres els dos saJJis plenes de serenor 

i humilitat com escau a homens de 
seny. 

Tornem a Kant! 

Casi a diari llegim en per~ódics 

contemporanis polémiques i mes po

lémiques en les que la passió se l'essa 
anegant l' intd-ligència. 

Digam com en la segOna mitad 

del segle XIX: Tornem a Kant! 

Isop l'Ebr6n. · 

Prohibida la reproducció sense per

mi. del glosador. 
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Excel .. lénctes 
Nosaltres no tenim noticia. Vos

alsres ne teniu d' Exposici6 sem
blart? 

Es aque$ta l'Exposició de les Be
lles A rts en romiatge per terres ibé
riques. 

I no s' oblida L iteratura, ni Mú
sIca . 

Compreneu ara q"ue és una idea 
excel-lent? 

Puix és excel-lència valenciana! 

La producció d' Art valencia és 
de qualitat i quantitat excel-lents. 
I d' uns anys ha canviat les nor
mes, sobre tot l' Esculptura. Aquells 
blocs de marbre que ningú no podía 
adquirir per les dimensions extraor-

dinàries y per la peWesa dels salóns I 

aristocratics, han' finit; i ara son 
blocs cisellats pfr a l' estética d' un 
jardí interior o d'un saionet de 
rebre. 

Es una excel-lèncía de l' Esculp
tura que s· obrira pas en l' E.xpo
cic ió. 

• •• 
Expocició de Literatura! 
Portar per tot arreu obres de "a

lua no .firmades a Madrid, sera tan 
com manifestar que Madrid no aca
para ja literats i que modestament, 
sense «.autorit{acions»· se fi litera
tura . 

Es la tercera excel-Iència! 
Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la reproduooló sense per
mis del glosador. 
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Glosapj ! monioses; pregones y filosófiqUes i 
i justes. 

Mediterranisme I Peró el mediterranisme l' ha de-

I 
fi1.lit dient que "«/' Amor és' com la 

El M d
· ., I I t' mar sempre nopa i sempre at{ur». 

e ¡terram es car, opu en i I ... . , .., ' E mealterranlsme, com a expre-
d hermosor, senclllesa I p@es/a . I I . ' d l' 't 'j' I I 
I d

, 11 . li . SIO e espert. conte un ons e - e-
es coses e son com es e . l ' d bl ' 

A · 'X' fil ' ,1"( I S li mc per ura e. 
IXI en/us en osoJ ta . oro a r Isop l'Ebr6n. 

en Pintura . I Miró en Literatura. I 
Les produccions mediterranies I Prohibida la reproducció sense per-

tenen un caient que les distingís.' . mi. del glosador. 

Pensem quantes i quan pariades .. ------------.................. 
definicions s' han dit, s' han escrit 
de l'Amor. 

Les hau!em trobat belles y har-
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La Repúbllca del Riff 
La prensa espanyola publicava 

els ejectes d'un bombardeig, des 
l'aeropla. en un {OC o riffeny. Lle
gint tal noticiari, quí no cantaria de 
goig «Las Cor:sarias» i recordaría 
Adela Taberneri' 

Peró hens aquí la prensa france
sa publicant L'ideologia de Si-Moha
med-be!l-Abd-el-Krim. 

El cabdill de la rebel-lió rifenya 
df;sitja per a la seua patria l' inde
pendencia nacional i per a L'Estat 
a constituir, la República. 

-Deixem de banda que aquesta na
ció puga o no puga, per ara, fun
dar l'Estat, .que li correspon , repu- . 
blica, i pensem que ' l.fiiosof alema
ny Fichter, deixeble de Kant, jeu 
uns «Discursos» demprés de L' inva
ció napoleónica I1w"cés als quals 
Alemanya resurgi i triomfd en to
tes les disciplines. 

Abd-el-Krim s' ens presenta com 
a patriota i com a re/igiós,-ade
més. 

Esta és Ja doble característica de 
casi totes les reivindicacions nacio
nalistes: [¡¡dia, Egipte, Polonia, 
Irlanda, Creta , Bascónia ... 

A Valéncia ens falta no un Abd
el-Krim, supersticiós, que parla als 
extrangers, sino un Fichtèr, seré, 
.filosof, que parle als de casa pro la 
revalencianit{olció de la Pdtria. 

Isop l'Ebrón. 

Proh ibida la reproducció sense per

mís del glosador. 
__________ .. -.::1 . nr 



Glos&pi 

IGUA'L TAT 
S' ha observat que és millor que ' ls 

xics pobres siguen tractacs pels xics 
rics com a iguals, que no que siguen 
tinguts per objecte de caritat. 

La Caritat és bona, és magnifica, 
és admirabJe peró indica _compas

. sió. I la èlef'grdcia majo~ ¡ que ' pot 
caure sobre l' home és la de tindre 
necesitat de compassió. 

El compassiu és un ser superior 
que devalla a un plano inferiO/-. De
vallar, fer-se petits ,davant el petit 
és honorar-se. 

Es possible que aquesta honor 
dure un instants. Peró considerar-se 
iguals els rics ali· pobres desde que 
se inicia r educao~ó fins la mort, és . 1 

honorar-se Icoiltmuament, durant 
tota la "ida. . •. A,! 

I adémés .de l' honor s'obté l' ex
ti"paciò dels odis -socials. 

'(SOp l'Ebrón. , 



Glo saI'i 

¡ SILENCI 
I 
I 
I A vuí, díumenge, no pode/?!fer la 

,! tasca quotidiana, No és possible ha
vent eleccions. 

I La ciuladanía ha desaparegut per 
I unes hores i sel"d de mal gust f er tó-

l
i pics contra els !tomens quant la civi

lita t s' ha abscondit. 
No obstant tenim noticies que pla

nen. 
L ' A ltissim ,"imador del poema 

«S eidía» acava de ser nomenat fi ll 
p redilecte de sa vila natalicia. 

El poble que així obra té l'emissió; 
- llunyana, pot ser , peró la té. 

S ilenci! Que ' I fe t de les eleccíons 
no ens prive de gotjar la plena sa
tisfacció que omp li el cor . • 

(SOp l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
mís del glosador. 
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Gtosari 

MVSEV & BIBLIOTECA 
Primer, Ferran Puig aconsella

va, després, Gaetd Huguet plasma
va r idea i donava conducta a pro
seguir. Falta l'executor de r obra. 

La creadó de Museus i Bibliote
ques populars és d' una alta necess i~ 
tat nacional. 

A l Museu ~e recull i estudia, el 
passat, A la BiblIOteca se estudia i 
sembra per a l'esdevenidor. 
, Poble de Museus i 'Biblioteques és 
pob1e que avança. 

Cada un edifici dedicat a institu
cions de culÍ:ura és un foga¡' de la 
Pdtria futu.'a. 

Ajudar a p osar les pedres de l'edi-
ofici; ajudar a jormar el Museu; aj u
da¡' a engrossir el cataleg de la Bi
bli9t~ca . -és una laboració triple i 
uí¡a, bella i digna i pdt¡'ia. 

I Un Muset{ i Biblioteca de facilís-
sim accis e"s una · escola Tolstoi on 
.cada alumne act/dix per quant r 
'interessa i on el ' professot explica 
alló que és intÚess.ant a .cada$cú 
deis estudiosos. 

Fem el Museu i Biblioteca de Cas
telló segurs "de fe r ' una gran obra 
valenciana . 

Isop l'Ebró·n. 

Prohibida la rep r oducc ió sense per
mis del glosador. 
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FAM 
Rú ssia patix, ara, jam; una ho

rrorosa j al!I mate/'ial. 
Nostre deure és remeiar-la. 
La jam material prol1é de la j alta 

d' alililent espiritual-a R ússia y a 
Los H urdas. 

Enviem el nostre remei als russos 
que son iguals a nosaltres-elsjarts. 

I cuídem~ en haver cumplit nostre 
deure de germanor, el que a casa 
nostra no manque ni un mestre, ni 
un llibre. . 

Així com la pau és conseqüencia 
de l'educació, així la dquesa de la 
cultura, 

S' ha dit que no és hora d' estu-, 
dial' les causes de la t'am russa. No 
és hora perque l' hora justa va pas
sar, ja anys. Fon als bons dies en 
que Mdxim Gorki era l' apóstol. 

Peró al Glosari deu dir-se que 
l'incultura russà es fillola del Tsar 
de l'Imperi rus, pera que ens de
decantem cap a la democr¡Ícia i la 
cultura. 

Isop l'Ebrón. 



GlosaFi 

Se recomana Lari"a 
Així com Melitón Go nf{dlq en pe

dre l' humor escriu contra la lite- I 
ralura catalana-ell, eatald i culti- I 
vador de} catald; -~ixí don Afarian I 
Josep de r a1'1'a «Fzgaro» en pedre I 
l' hll l1. or fea versos rom an tics com 
Becquer , o redactava «Ef dogma de I 

i los hombres libres» .que Víctor Ruga , I 

padría firma r. - - - " 

I . . 4 rf-an 'a no 1i·er:en prou els arti-
~cles., cC!, ntrp el ' ab~.olutis1l.¡ e. calía-, 
profunditzar el tema i brandir la r 
ploma en f m\or del§ pobres d' es- ¡ 

I perit. e - I 
Peró se 1JUlgarit:;..a «Fígaro» cr.í - • 

tic famós i no se dona a eoneixet La- I 
l'ra pensador proJunde. ¡ 

I q.uan ha pas~at {a Jurar bolxe- ! 

vic i l'aversió a Dell::;' és convenient , ' 
llegir Larra en «El Dogma de los 
hom,bres libres», com es convenient 

l 'llegir Melit6n Gonó,dle!{ ' després del 
i (~Primer llibre d' Estances» del pro-

I 
fesso,' universitari, i poe'ta, dy12 Car-
les Riba. . 

Trobes al/àvares t¡aiz . p~tites les 
passions, que el lector, ell mateix, se 
fa g¡' al1. ;.¡' 

Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la rep;oducció sense per

mís d el gfosador. 
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Més planys 
Ja no és óbra d' imperialisme es

piritual com deuría, I sina de ger
manor 

l com els caporals de la metrópoli 
no l' han intentada , «La Traca» es
treny els llaços entre Valéncia i els 
disp ersos valencians d' A.mérica. 

Resul,tat: e! triomf del valencza
nerzsme. 

.Triomfen la dolçaina: la traca. " 
la fa lla josefin a, el miracle vicenti, 
la paella , el porrat ... 

Ara , en l' América se llegircí va-

I le,'¡ cicí: peró no ' ll'alencicí selecte. Se 

" 

fara estimar el barri, el cafeiÍ, el 
persòna fge popular - desgraciada

: ment púpular. 
I No 'se farcí estimar la Nació. . 

Convingam en que ' els culpables 
no son els del periodiquet. 

T e¡¡ iem la revista setmanal ben 
orientada, escrita amb normes orto
gdfiques y amb ideología li{eraria, 
constructiva: «El Cuento del Du
menge». L ' han mort! 

J no en r A mérica, sina en nostra 
casa, qui vol llegir valencicí ha d' hau
re 's «La Traca». 

Planyem-nos de la p érdua de seny 
que han sofrit els cap orals de la me
trópoli i de r abandó espiritual .en 
que r iuen nostres germans, els va-
lencians de Amb·ica. 



! Glosapi I 
I Pel' passar l' hivern 
I Un 411l ic de Barceiona ¡¡¡ ' envía 
I un llibl"e; unes lletres: 
¡ « " li f aig entrega d'- aquest llibre 

j
' en calitat de présteg fins a l.' estiu 
Jque estaré a Benassal com cada any, 

¡ si a Deu pra.u». . 

I «Desitjaría que aquest llibrét l'aju
, dés a ben passar espiritualment la 

llarga invernada actual i créc que 
serd així». 

Se ' les estima, l' amic, aquestes 
«T l'aduccions selectes» que .firma 
Nar'ds Oller , 

S on proses de Flaubert, Lotti, 
Víct01" Hugo, Eça de Queirós, 

De Eça hi "a un article «I:-' Em
pemdor Guillem» sermJ','ofétic, car 
Guillem II és avuí destronat, 

EfectÏi~ament M. Renan no ha po- I 
gut ,'eure la fi de l'Emperador i 
l'exili de que ens pada Eça, 1\ 

Cóm ha d' ésser, amic ~barceloni! 
Els imperialismes, -Guillem lI, 

Tay/lerant-cúm les seleccions Iii/!- I 
l'aries, no 's poden fer a la bona de I 
Deu i per dilettantis me, I 

Be :1 ridicol y s' en~ riuen tols . I 
____ --'-ISOP l'Ebrón. I 

Prohib ida la reproducciÓ 8en8~ per- l¡, 

mis del g losador. 

---'--'----------



Glosap¡ '! 
i 

Invitació a la filosofía ! 

I 
Un jOIJe, diu la prçmsa.lJosep Gaos, 

ha donat una cor/jerencia inl'itmzt a 
la filosofia. 

Dit esta que sapem referéncies i 
no la filosofía del jove pensador. 

El materialisme decau. Aquella 
mar materialista que a tot el món 
anega, deixa no obstant illois al 
descobert (Xénius ) fora les aigües 

I 
que devallen , demllen , devallen. 

P ensar per el dolç regust de pen

'I sar. 

I 
I 

I No haveu estimat aquells que can
I iaven la mateixa cançó que vosal-
1- tres? Si. Escoltaveu, espirit prim, 
I per si sentieu glatir aquella anima 
~ com la vostra . 
I I després cantar'en per el dolç re- ¡ 
i gust de cantar. ~ 
i Trobareu , en filosofia , proble- I 
I mes que no 's resolen planerament . I I Al/ant, sense desanimació. Pen-
i seu, que és el pensar una gracia 
I d'exercici. I doneupos per satisfets 
I per' haver estat pensant. 

! (sop l'Ebrón. 
! 

Prohibida la reproducció sense per 

mís del glosador. 



I 
I 

L' Escola 
I· Que fIO , que no. L ' escola, certa- I 

I! ment, no la deven tindre tan bella i I 
. sencilla i alegra com la teorit:>ada , 
; per tindre sempre motius d' ana1'-la 
: superant. El ma.l.estaría en que un I 
I mati fa trobaren peljecta. I 
! -Q:!: f arem aVl.fi? -diria ~ l mes-
I, ire. 1 IlO tindria res que fe r dintre I 
!
I l' eScola p e1"'fecta sina ent adonar-- I 

se 'n aue l' escóla no s' havía detu-
I rat el; la perfecció peró que ell, el 
! meslre, si, el) la seua fo rmaciò pe-

dagógíca . 
En els eterns problemes, en el p ro-

blemad' la Educacló creem·no hi ha 
limit perque les solucions no SOli ge
nerals sina personals. Quan s' haura 
dit aprou» en Filosofia, se dird 
«prou» en Educació. 

El cami de l' intel-ligencia sem-
pre queda obert a noves especula

. cians i per aqut la depallpe~ció .de 
la raça no l'espera el Glosador. 
simpatic Ferran Puig. 

Erquefer de l'escola és r Educa- i 
ció i aquesta no te per norma debili
tar , extenuar . 

.Jacques-Dalcro:;,e te la paraula . 

lsop l'Ebrón. 

Prohibida la reprodUCCiÓ 8en<)e. per

mis del glosador. 
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PLANY 
Els pedagogs es preocupen poc de 

I Valéncia. I al contrari: els mestres 
valencians es preocupen força del 
moviment pedagógic de Catalullya. 

Volem dir que a València es lIig 
gustosísimament «Bulletí dels Mes
.tres- i en la seua redacció no hi ha 
cap valencid. A «Quaderus d' Estu
d.t~ no haven visi mai firmes valen- ' 
cianes . 

Jo estic en el secret;- dird un i 
molts.- Tractar-se de pancatalanis
me z no fer els catalans us i abús d' 
ell és que a 'Valéncia na hi han mes
tres que hi puguen col-lcíbarar·. 

No és cert; ells be ho Sallen. Es 
que ' ls catalans pareix no tinguen 
les altes dots nesessdries per a fer 

.florir el pancatalanisme a Va lén
cia; 

Han sembrat política i no es eixe 
el camí. No obstant han · sembrat 
cultura, ha jruitat i no pensen en 
pecòl1ir, car ara en nomenar redac
cio per a «Butl/etí deis Mestres~ 
jora la Catalunya estricta.. s' han 

. 9blidat dels m~stres vaiencians. d' 
aquestos mestrf¡ que tan t simpatit
;;,en_amb Bal-celona i que tan bones 
relacions espí.tituats mantellen amb 
la cultura ca~alana. 

Plany em-nos de l ' dblit. 
Planyer's ja és rebel-lar'se cOllira 

el mal. 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reprOduc ció sense per

mís del glosador. 



GIoa.pl 

Aço 'matara alló 
.se diu: 
L ' in/l'renta mata · fa arquitec-

tura. ., 

Un altre fet: 
E/s ar.bres abans de mOl'i,. .fruiten 

sobremanera. 

Obser1Jaciò: . 
La festa .taurma esta en gran 

apogeu.. . 
Podríeill dir que s' acosla la sèua 

mOt t} . 

Un mal sintoma és l' éxii dels to
l"e/adors cóm ics, 

Més obserz1ació: 

I 
El depoí'l, sobre tot el ¡ útbo/

naixent a .E$panya. compta e/s seus 

I habituals ad01"ador!> per .milers; i e/I{ 
seus sacerdots per sentella,·s. 

I. ZamOP"a és un prestigi. 
. Per a torejador i per a futbolista : 

I • . . • 
! precIsa }mJentllt. 
i No e~tdn aI'ui en pugna les dos jo" 
I ventuts, .Peró esperem fa ' riJJolital ' 

I,' extremada cm' el poble que f ara les 
idolatriesfara Ja lluita . 

, Quí t"¡q;nfara? 

l '" * :ji: 

j 

I 
i 
I 
! 
! 
I 

Que passe temps. 
Aço mataTa alió. 

lsop l'Ebrón. 

Prohibida, la ra prodUCCiÓ sense pe,.. 
mís del glO8ador. , 
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, .qlpsapi 
, 

I Rl).~sia 

" 

Diríem que 'ls homens no coneixt:n, 
no miren el món IlO més" que en les 
hores de sol Per la nit han desapa

I regut les preocupac;i ons Empe¡'ó, 
i certament, quan UllS 'es )'etiren a des
I ca'nçar, a l'altra part' d'et món ini-
l' , 1- fi . :> I j czen ,es aenes, "', .. : _' -
I A ixí també, en l' or.dre de les inI q~ilf,tuts espirituals:, 'lún, altre tant 
i és passat en les grans catds/I'oies so-
t cials, . J • 

Cada día tenim Ull . tema nou d' ait 
mterés per a fer -lo present als pe-

. -
riódics i a les escoles,-les dos cate-
dres de l' humanitat. 

L(l Clamor que la fam de Rllssia . 
ha fet e/uixir al món, deu internar
se uns díes a le escoles; i tretes tes 
ensenyances d'amor , deu cllal/al' en 
benefici dels infants -que, extenuats, 
pidolen almoines de pa, de calor i 
de justicia, . 

Fem entrar-el món a l'escola per 
a que" is xics no vixqzien apartat s del 
món, 

I el cultiu de la sensibilitat fa ra 
¡'eplegar unes pessetes per a la Rús
sia famolenca , 

Isop J'Ebrón. 

P:-ohlblda la reproducció sense pel'· 

m ís del glosador. 



Gloaapi 

All amin ~e r EOleOYiO[i. 
Com-no és obra de rendiment ma

terials no s' ham pogut jer els anun
cis periodístiq. Com no és obra ' 
d'exhibició personal no han acudit 
a l' A ssociació no més que ' ls 'amics 
de l' Enseyança Valenciana. 

Separar-se 'Is amics de l' Ense
nyança en el mateix moment d' unir
se espiritualment sería possible si no 
posseirem el cor tancat a tot desen
gany. 

Suposar que 'ls amiq de l' Ense
nx ança'son- norrzbrosos? 

• Complantà. , 
Els 'à.mics de ' Ensenyança son 

limitats. 

Cada dia, cada hora,'- la Vida e~s ' ., 
habitúà a judicar. Ja ho ' dignerem: 
els judicis, per imperisme. 

Ara, el que ens;faría gotjqr és la 
rectificació per deriloslr(lció . 

I veure com'j' Associació s' enfÓ1;'
tix per a credit de kva.lenciania. 

c.. '. 
:~ * * 

T eilim, gracies siguen .donades, el 
ma}l. 

1 el ferro . 
Colps de 11Iall. Colps de Illal/. 
Prédica ~ 
I l'obra, la que tr ~/f;)I"mar~ _ Iq 

Pdtrià, sera feta . 
Isop l'Ebróo. 

Prohibida la reproducciÓ sense per
mis del glosador. 



Glosàpi 

Militarisme · 
.França no és militarista, llegim . . 
(,Ni Ull sol jrancés somnia. en elll

preses guerreres~. 
(Poincaré, gumlyadOl' de la gue

rra , als pel'Íodis~es ,anglo-ameri
cans). 

Es un tópic dtstinat a circulm' 
per tota ló premsa del món. ' 

.. L'escola francesa esta fent pa
trià més que mai~ . 
. (Un mestreque acaba de vi~tar, 

en viatge d'estudi professional; les 
esC(~/es d.e ¡;'rpnç!l). " . 
, Quim/m'ti,.a,; Poincaré o el • mes

tre obsèrJltldor;> 
.Peró lIo , r~fta jaFiJ eng.nyar 

; te~int l' Historia per norma. : ~ 

~¡"1- ~"5e't"" t l' esperitjrancés~ ¡~ 
El culhcmireligiós que se li ha ,I 

donat-i se li dona-a Napoleó és I 
ben manifest. 

Implica imperialisme estatal, com 
l'imperialisme implica militarisme. 

I l'esperit d'un EstaI és possible 
transformaria en UllS quants anys;> 

Qui li llevara a Espanya el seu 
esperit guerriller;> 

No som esceptics. Pcró afir mem 
la dificultat de la transformació. 

La mateixa di.ficultad la tl'obem I 

ell França , ! 
Desgraciadament França. i tot el .1 

món, és milttarista. 
Isop l'Ebrón. 

PrOhibida la reproduoclÓ sensue"'

móe de.I,M!loaaaor. 



G~osapj.1 
Lnter,o J Pi¡Js -XI I 

Aquesta nit passada hem invocat 
Lutero. ) 

I Lutero· no ens ha c,Onte:>tat. 
Anaxem a riur'e 's de l'u ocultis/ne . . 

sense mediums peró uy¡aJot'ça so
brenatural no ho h{l permés. 

I bocabadats hem ca1,ilat les cau- ' 
ses. ' ) . ' '{ 

I les hem trobades diligentment. 
Lutero no eS'ta per sat.isjér vani

tats sinó que és al Vatica concor
dant a'mb Pi~s XI el cóm els protes
tants yoden ¡ngt'essar a l' Esgjesia 
Romana. I 

I açó ens satisjd parcialment car 
cami a uns bones relacions ell fre 
enemics Y Cf posar la pau a Beljast 
de ia que és tan nece sitada . ' 

Deixem de banda aquella força 
sobrenatural que nQ capim així com 
/' ocultisme i alegrem-,!os ~é supo

I sor que Lutero se hostatge al Vaticd 

I 
per a profit de la pau del món. 

- ~sop l'Ebrón. 
II-p- rO-h-¡-b-id-a-l-a-r-e-producci6 sense per

mis del glosador. 
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G losa:ri l,' Per ço comprenem la magnitut 
! I de la moral de Sócrates dapant Me-

¡ 
I 

Sobre la Iront'a I I. litus idavant els J utjes que. no el 
. ! I condemnaVe¡1 a mort. A Melaus dia 

l '· ----- . ¡ que amb una mina de plata podia I salpar-se. Als jutjes'"-els perdaders 
, jutjes-els fea l' afoología de la 

! Mercés al sllbtilissim Ferrall Puig 
i per haver-nos despetllat . 
I 

I No cal demost:·;;ó. La Ironia és 
i pótima en recursos convincents. So
I era tes solía expeJsar el seu j~dici 

usant-la . Es puix sublimada per el 
fi lósof greg. 

,.. Peró és difícil conseguir·la. 
A questa és fa p¡'ima raó per la 

que Glosador no l' exercita sovint . 
I Ademés, als temps moderns, des-

I
I ~e ' I teatre i des dels periód ics s' ha 

J et tal abus de la Ironia, que 'i Po
ble no sent ja les fiblo nades, deixa I co¡'rer els raonament y fins col-la-

I 
b.ora creant els x istos i els retruéca
nos /Ilolts d' ells estimables per llur 

I 
força intelectiva peró no sempre en
tOllada. 

Declarem , doncs, que és porillós 
l ' us de la Ironía sobre tot no tenint 
el seu ple dominí . . 

I sera aquesta la segona raò per 
la qual Gtosador no l' exercita so
vint. 

Terça raó següencia de l' ante
rior: si puix el Poble, astragat de la 
Ironia és irónic, s' en adonara més 
dels escrits no irónies-d' aquells en 
que la noblesa és vessada. 

Per ço compronem la valor del 
relleu, de l' oasi; es a dtr, la valor 
del constrast. 

N ~ 1'13 

, . 
I mort . 
i Per aquestes raons, equivocades. 
¡ potser, t"obem de VI es e.ficacia un 

1

1 «glosari» contrari. Ol l~ simulació. 
Ultra sentim una ' terrible por a 

I dues coses: . 

'

I A que se prenga per seriós ~n 
raonament burlesc. 

I I a que hom ens· .prenga per un 
!. filosóf ;-ni per humil filósof six

quera. 
Car el nostre prppóslt no és' altre 

que,el de fer llegir i fet p3nsar·. 

lsop !~Ebr6n. 

pro-hl-b-ld-a-la-re-p~roducci6' sense per- I 
mis del glosador. _ bo ' . ~ .j 
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I GIO.Sapi. ! 

I Madame Tevel 
I 

I 
I 

1èpe es !lna adivinadora. No sa
vem cóm peró ella adivilla . N o sa
vem qué peró ella adivina. 

El cas és que un Gobernador força 
ortodoxe , lo que vol dir creient en 
l' existencia de l' esper ít, li ha posat -

• una multa. 
.1 

P er qué? Perque k fadam e Te~'e 
és m-ed i u'm . 

E l m ed ium és la tara de l' ocul
tisme. 

Se pot creure que ex isti." l" es
perit. 

I que l' esperit no mor al morir la 

, en~.~ItI~·a , la ~~n, el{anc . _~ __ __ _ 
r' . ~ .-

I que l' esperzt se rec/uix al cel. 
1 q!!e no se rec/uix i 1Ja.ga yò: I 

{' éter i per' la atmósjertt. 
I qye se manifesta 0 _ no " ~ ~ 17iani

j esta als mortals segons la vo¡ulltad 
de l ' esperit, . 

Quin mql ,hi ha en aquestes creén
cies que 'dana la j é? 

El que no ' s pot creure 'é{ que se 
manifeste rónegament a/s medi u ms. 
. Car a Glosador li satisjaría prou 
el Saver del p,'opi esperit de ' Lutffro 
sí la protésta religiosa li ha serpit 
de be ó de mal. 

Probem a veure si Lutero ens vols 
satisjer, no obstant. 

Isop . l'Ebr6n. 

Prohibida la reproducció sense per-
mis del glosado.r. . 
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I. La' ,LbaJad~ . 
r S'acosta Primavera i bo serd po-

l
· sar un poc de romanticisme en la. ~ , 

ment per 'tal d' hal/re goig i un gai 
I som riure alS llabis,-esclat de ro-

I 
~es, . ' . 

, (~Bel'mal que- pas "110 poc guarir 
si no ' In \mir¡Clu 
a/I}b ullsj~ls .. : què puga dir. 
que ja no us p,lau " ' 
que jo penws haja morir~ 

Si muic'per vos, liai'01; creureu 
1< amor que.ús po,"t.' .-
i no 's pot fer que n'O, ploreu 
la trista mort ' 
d ' aquell qu.e ara ,no 'l'Dieu; 

Que ' /. mal.que pas nD 'm pot ja-
si' no' girau (quir , 
los vostres ulls, que :m vulguen dir 
que ja 110 us plau. 
que jo pe" VDS haja morir,)' 

Es la balada que Mestre RDiç de 
Corella oí cantar a la garsa i a · Ia 

I merla. ' . 1 

1òrmem'-la a 'llegil" , la balada, 
per halll:e un pvc_ de r01nanlicisme 
ara que s'acosta Primavera. 

lf.víl .J ~' Eb r6n . . 
-< • 

Proh i b ida la r' !' , " o duCC iÓ serit¡. e per
mís del olo~ppr. , 



Glosari 

Faula d' Isop 
Les insensades Granotes fel'en al 

Deu Júpiter ridícula peticià. Dema
-naren Ull princep que les regira. 

l/on enviada uiza grossísil1ía 'biga 
la quil com era se~se esverit de vida 
fon oprobiada per les Granotes. . 

Peró tornarèh les súpliques ·vet·s 
Júpiter perque 'Is enviara un prin- . 
CJf. que les regira. 

I les trameté una crudel bigonya 
qui les devoraba totes: Iles .misera
bles Granotes recorregueren a l'im-
mens Júpiter plorant. . r 

Mes tingUeren . que soportar el 
dany de la crudel bigonya per haver 
despreciaz la innocell.ta biga. 

't*'" 
Maura no semblava bo per al go

bern de les Granotes. 
, SdncheJ( Guerra no fara de b¡- I 

.gónya. 

*** 
«El be no és conegut .fins que és 

perdut» diu Isop el de les jaules . 
. Vejam si 's torna a cumplir . 

Isop l'Ebr6n. 
Prohibida la reproducció sense per

mís del glosador. 
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Glosal.'i 

TEATRE 
Estem en «Lysistrata». Myrrina 

i Cinecies tenen un dialeg obscé, ple
nissim . de frasses deshonestes, de 
bordell. L ' escena es contraria a la 
mOl-ai-d' ara .. 

.4.¡-is!ófanes ha mereixcut. no obs
tant els més alts qualificatius de 
gran autor cómic, car unía en llurs 
comédies el magic lirisme i l'ideal, 

. 
La 'comédia aristofdnica és sdtira I 

con/l'a els grans personatges de la 
Gre~ia, Aristófanes tenía ulla fina-' 
litat c-¡-iticista 'coni la té avzií la 
prem~a, . que ataca a polítics, a pen
sadors, LI artistes. 

Pera ço llegim gustosos «Lysistra· 
ta» ¡. «Els núvols» malgrat el llell
guatje atrevit ; i felicitem Calvo -50- -, 
telo prohibidor de representacions 
de carnatge femení on el cultiu del 
groller sensualisme és tota fina- I 

. li~L , 
Cal reformar el t'catre per eVitar- I 

li la mort, I 
(sop l'Ebrón. ¡ 

I ~ 

l,· Prohlbida la reproducclO sens&' per- I 
mis de.! glosador. I 
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Glosa:ri 

Castalia 
Castel(ó se exorna per la festa de 

les Gaiates . . 
El poble que honora el passat es 

poble de perpindre ' car no perdent 
les caractedstiques ~s com /lO 'S 

mor. 

Anar a éastdlia , rememorar l 'his
lória cara la blapor de la mar, fer 
pots patr iotics cara la )Jerdor dels 
taroncherars i devaiiar a Castelló 
plena l' dnima de il-lusipns santes. 

La toponimia significa cas/f./i. . 
Nosaltres diríem q.ue fortor, po

luntat, 

Castd/ia necessitaba expansió i se 
possesi01:zd de la Plana, dominadora. 

Castelló necessita expansió j se deu 
possesiona¡' de la mar -Plana de mil 
camins del mÓII. 

Per ço peuríem plaenters com el 
poble i les Autoritats en ser a Casta
lia s'assaonaren de forto r i )JolulItad 
suficients per a q"ue, de Ciutat estan U 
s' alçaren contra, l'Occident, pun, 
d' 011 naíxen les ponentades que agas
ten.l' agricultura, amol' i riquesa de 
Castelló. 

Isop l'EbrÓn. 

Prohibida la reproducció sense pe~
mís del glosador. 



Glósarj 
, 

I falle! valen[iane! ¡ 
~ ¡ s' han cremat le~ <<.falles» de la 
I capitalitat de ,la Pa tria , 
l, Elles, epigramatiques, SOll sim bot 

¡
I, de l' epigramata valenciana. 

F,tlta de cultura cíiJica. 
Cóm se cempren que C1:eman t les 

l'epresentacions de banalitats , vicis, 
inmoralitats, no se cremen o abomi-
1len immOl'alitatso vicis, _ bana li tats 
demprés de les falles, seg!tidament, 
como a conseqüencia de la crema de 
les falles? . 

Cóm se comprell que tots els va
' lencians estimen les costums de la 
Pdlria i no la mateixa Patria? 

Góm se compren que ridiculitzen 
i cremen la política centralista i qus 
no fasen !lna reJJolució? 

Cóm se compren que estimen, es
.criguen i venguen els llibrets expli
catoris de les falles , tal com els fan, 
i diguen després que ' I castelld es 
mesjí, 'més sC1lyor, quant ells, pel'-a 
la seua mil/OI' festa s' api ten i s' ell
senyor ixen en valenciana llengua? 

Falta de cultura cílJica. 
El gran epigrama, la millor falla 

valenciana seria aquella que, com la 
polaca, cremara l' ensenyament im
portati imposat per la nació vei'na. 

Isüp )'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
mis del glosado1". 
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La 
Glosari ¡ . ----:---~- I 

moda- , 
Se pada de la moda; del vestit fe

mení que 's vestira en Primavera. 
Les revis,.tes ._amb il-Iustracions-no 
digam il-lustrades per no engany ar
nos 711 enganyar-reproduixen les 
esbeltes imatgeries pl"OpagadOl'as de 
la moda. 

No hi veem res origïnal, el que 
hom sol dir original. Reminiscéncies 
xinesqaes, motius de dec01'ació , tot 

conegut, mòlt conegut, massa cone
gut. _ 

No hi han novetats. 
Novetats!' 

I 
Se parla de novetats en la moda 

de Primavera. 
Trovem, puix, e/ si i el no. 1 no 

troberTÍ paradoxa car fes novetats 
son per a l' individu .i no per al mon . 
com diu Goeihe. 

I 
-Escu/ptor ha cicel/at 'una nova 

obra, original. Original per a Es-

I 
cu/ptor q~e l' ha conce~u~a _ peró no 
per al mon que la coneIxIa o la pre- -

. sentia . 
Quí s' ha extranyat dels moder

nismes en l' Art en aquesta época de 
rt:.visió de totes les valors!' El cubis
me ell pintura, l'ultraisme en lite
ratura son dos fnall~festacions espe
rituals conformes a /' utopia i a la 
dictadura governamentals dels man
co preparats. 

Quí ha e~lgendrat a qui!' 
No hi ha res original. No espe

rem, donc, novetats en la moda de 
Primavera. 

Isop l'Ebr6n. 

Prohibida la. reproducciÓ sense per
mís del glosador. 



Glosapi ' 

[Bm~ó, !enyor f¡teve 
«Nosaltres no volem més autono

mia que la que concedix l i Estat ale-
manya», 

(Cambó). 

, 

Nosaltres polem la llibertad abso
luta, han dit els jovens catataniste 
que publicaven«L' Estevet» . 

EI, senyor Esteve representa el 
conserpadurisme i el seu fill, l' Es
tepet, representa el radicalisme ca
tala. 

Ara, els t.stepets, davant lafrasse 
de Cambó, molt senyor listepe, se 
repòlen i demanen una rectificació 
p6lítica. 

Ten~n raó car si ' I conser1Jadu-

r¡sme de la Lliga te per llorma 
l'oportunisme, mentres no amallega 
el «dia», el precís, el just, tota dina
mica de J' illlelel-Iecte restara esta
tica política y l' espirit de sacrifici 
fugira-sí un poc ne queda. 

(ambó fe t arbitre de la llibertat 
de Catalunya sera un Lloyd George 
dOllador de cadenes aurífiques. 

La llació que demana cadenes se 
, les mereix. 

Comprenem que De Valera i e/s 
Estevets proteste7l. El que no com
prenem es que a Cambó li satisJasa 
l'autonomia al'emallya que" com 
l'anglesa , restrillg¡s la llibertat al 
temps d ' entregar el tUol d ' Estat 
lliure. 

Isop I·Ebrón. 

Prohibida la reproduoclÓ .en.e pe .. -
mia del gloaado ... 



l , 

Glosarj 

Qué vindré? . 
Un toc de clarí. 
La teoría de la Relativitat pren 

cos, se la te en compte, se estudia. 
Fins a Espanya ha entrat mercés 
a Calpe, editor. Fins ha entrat a 
Valéncia . , 

La teoría d ' Einstein quedara o 
no quedara en res'? 

La 'ciéncia einsteiniana enderro
cara' la ciencia newtioniana? 

Els nous conceptes dels temps, de 
l'espai, de la gravitació; les noves 
lleis físiques produiran una nova , 
cultura'? 

Fem un altr:e toc de clarí. . 
Caldra que les mentalitats acudix-

quen a rebre fa possible reforma ! 
adaptar-la. 

La ciéncia ptoloméica fon derro-
tada per la ciéncia copérnica i esde
vingué una cultura nova. 
Qu~ "indra si ve el tnomf d'Eins

tein'? 
El que com Juli Vente se pose en 

ales d'e la. imaginaciò a descriure' I 
món de l' a"indre h!tura fet per ' 
l' avindre un gran camí. 

, Isop l'Ebrón. 



Gloaari 

A mal-arbre haveu vingut a fer 
lleny a, amic Silvius Pelli~co, car jo, 
com vos, no sé el qué 's Amor. Quant 

! 
la ha sentida bategar al ~or i . alete
jar al cérvell" . he sentIt goIg. Jo 
puix ,' d fr ía que .4mor es goig-diria , 

! no dic. A ra que de goig tampoc tinc 
definició. 

Que han dit savis que A mor i Do
lor son la mateixa cosa j que vos no 
esteu massa conformes? Feu be: Jo' 
també dubte suvint del que diuen els 
savis. Dona llustre dubtar. Peró vos 
seguint les noves corrents d ' enqüesta 
acudiu no als. savis, sino dis que no 
ho son i pregunteu si Amor i Dolor 
son dos nominatius amb Ull mateix 
significat. 

Vos a,labe el gust, amic Si/vius car 
el vostre gust en ben eUropeu . . 

I .4 Rússia, la Rússia sovietista, 
~ 'lfw:rn :U1I pedagç,g ha de aprob'àr qual

'sevolllibre destinat a escole~ d' iñ= 
fants, ix a la perspectiva i pren al 
primer cotxer que hi troba. «Digau
me-li fa-si compreneu aquest /lí
bre». I si no es cònforme a l ' intel-

U-lustres estan cinc any s honorats i ,! 

I exposats al passeig-en esc.ulptura. 
I Per estar altres cinc any s cal que I 
,I una Comissió pregunte als vianants ¡ . . .. 

I 
el seu parer I que aquestos an011lms 
jusgador del talent i de l' honor, ho ! 

I 
aconsellen. ¡ 

I A Anglaterra el barbers son ter- II 

I mó~etres d' Hisenda així com a· ES-I 
I pany a son critics de taurcmaquia. 

l El concepte que Landrú tenia de les 

I 
porteres de París es el mateix que ' I 
que se te a Madrid . Lo que vol d ir I 

; que a E spanya i a França, les por- \ 
I teres se produeixen d' igual manera , 11, 

I procurant ser savedores dels defectes 
t morals i materials dels veins i per ço I I resulten ésser bones confidentes de la 
I policia-en haver r~muneració. I, 

! No se desprén de les noves corrents 
! d' aqüesta que aquells que no SOll , ! i savis responen millor i que ; I poble t 

! ¡ és el gran.savi de la vida , e;.:perilllen- [ 

lI, la da? ¡ 
I ! .~i.x.i , p~ ix, si haJ'eu d~v~llat dels I 
I ¡ savIs a ml preguntat que es Amor, ~' 
I :, deva!leu un xic més i al Passeig de , 
I Riballa trobareu qualques parenés I 

:'1' d' enamorats. Pregunteu-los j , elles 
vos diran ço que és A mor -i si A.mor 

I· i Dolor son la mvteixd. cosa car si 
elles no tenen ' la' saviesa dels llibres, 
tenen peró la de l ' Expet·iel1cia. ' 

(SOp l'Ebrc1o. 
/ 

! Iigéncia. del cotxer, el llibre no se 
I 'destina a les escoles. 
I A no se quina població de B é/gica il' 
t -su ose es a Bé/gica-els homens 

Prohibida la reproducCiÓ .en88 per
. mis del glosador. 



Segòn de l'Amor I 
¡Sinceritat! . I 
e l ' . I a esser sincers en ex.p1·esar . nos- I 

tres j1ldicís. Crec açó. crec alló. Po- i 
dra haver error, peró que no haj4., 
manca de sinceritat. Devem mos
trar-nos tal com som; devem pro- I 
d'!ir-nos segons les p rop ies convic-
cIOns . ' 

En definir "t A.mor ho j"a rem se
gons les nostres esséllcies. ~~ Todo es 
según el color del cristal cOr/que se 
mira». Aquí el cristall és la passió. 
Tot és segons la nostra passió. A mor 
i Dolor ~Qn productes passionals. 

A ix.í és com A mor i Do!or poden 
ésser un<l mateixa cosa i com poden 
ésser coses diferents. 

L' A mor de JestÍsjo lt dolaria, la. 
del Dant i la de Otello fore i! dola
ries, així mateix. La del glosador 
j ou fe licitat. . 

Per a Fa nn y Maore, .-"mor 11 0 

val el que valen unes sabatíl/es. Per 
a Moore Am.or encara té valor. Per 
a pocs, Amor no existís . ¿Góm defi
nirien aqueslos qué és A.mol· si no l' 
han sentida passar .per j roll t del 
cristall en que ells miren la Vida? 

Sobre lM sinceritat malgrat / , 
error . . 

¿Som nosaltres siscers? ¿S ou vos 
sincer , amic Si/vius? ¿Sí? Doncs 110 

dubteu, rejerent a sinceritat, del que 
I diga un altre-més que perille el 

llustre personal. 
L'enamorat pot jer aforismes rd ' 

Amor;. <{qui ho Impediria, A.mor ma
teixa? Çpm pot fer-los d' Amor el 
no en¡lmorat peró si mestre d' ob
servació. 

A l'autor de «El A.mor y Dolor 
son para el hombre la misma cosa 

\ con distinto nombre» el podem creu
re sincer i fins podem creure que ha 
dit veritat si se rejeria a ell, a la 
seua Amor. Peró SI se l'efería-si se 
referis-a tot home que aima, se equi
voca car Amor en uns, en molts, en 
majoria d' aimants es Sensualisme. 

lsop l'Ebrón. 

Prohibida la r eproducc ió sense per
mís del glosador. 



GlosaJ.-i 

,Tercer de l'Amor' 
\ 

Devegades diem Amor al Sensua
lisme. 

Sensualisme ens ompli ,\la Vida. 
Els sentits ensfan estimar.'! repro
duir. 

Ens procreem pel Sensualisme. 
L ' Amor ens aboca a admirar l 'es
posa. El Sensualisme a concebir .fills. 
L ' Amor ens porta a 'admirar eh 
nostres .fills, 

S, ha aplegat a dir tantes vegades 
I Amor al S ensualisme que l' humani-

l' ..: )I ..... 

f tat no diu sina Amor als pr'&iuctes I sensasionals i suplanta paraules i 
I conceptes. I així se comprén que di-

I 
guen que Amor no existís, no man: 
cant -los raó. 

¿Quantes cases estimem per la vis
t ta? I ens enamorem de la Pintura: 

¿Quantes coses no'estimem per l' oit? 
1 ens enamorem de la MÚSIca. 

Els sentits ens f-all enamorar de la 
dona. La possesió carnal augmenta 
la passió que passa a ésser l' Amor 
que no hem'de.finit¡ que no hem deli
mitat, que és afecte tot ple de felici
tat, de dolaria, amalgama de Dolor I i de Goig, com ho és l' Amor de Te

I resa de Jesús, el mateix Amor de les 
: Amors que canta Rey Sota t!l poeta 
! gal/ego ,' " I L ' Amor també podr tÍ ésser Jlm
i gut per altres camini alluny ats del 
I Sensualisme, con és j . A,mor a la 
I Pa tria. Peró l' afany d ' estimar la 
! dona amb tÍtzSia folla" amic Si/Jlius, 

I no és més que Sins.üalisme, i com a 

I 
producte passional il'luesta Amor
dit falsament Amor-Ltambé prodzlix 
Dolor. ' 

l ' Diu be l' aforisme. ' . ' " 

l' 
I 

I 
I 

¡Qué be és l' esser savis.' 
¡Quants som els que volem anar 

acompanyats del savis! 
Aquí 'm teniu a mi, amic SilJlius, 

ronca cigala que no pot cantar 'l ' 
Amat, volent salvar-sè entre 'ls 
plecs auriolats de «,~uchos sabios 
que en el mundo han sldo,». 

Isop l'I!br6o. 

PJ'oh fbfda la reproducció sense per
mís del glOa&dor. • 
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i Glosa:ri 

I ~Dan ~e r Amor i últim 
, Ja dif?Uerem al Glosar; que l (A~mor 

es com la mar. 
Amic '¡ilvius; vos que sou medi ~ 

terra,- pos que t{j,ziu la ciencia per
que teniu la ironia, vos que sou poe
ta'~pos ens direu en estar de «ma/
hl;mor» ço que és Amor dient-nos ço 
qu,e és la mar. 

.¿ No ens direu de la calma de ~a 
mar? .¿No ens direu de les projundl
tats de la mar? ¿I de la calor i dels 
cantics i del brugit i de les tempestes 
de la mar? 

Amic Si/vius; '''os sabeu que /a mar 
guarde joies i ventures; que la ' mar 
guarda des¡p"acies i despulles. 

La mar és goig i é& dolaria. Es 
camí i és murada. 

Digan-nos qué és la ma", vos, 
amic Si/vius, i sabrem el qué és 
l 'Amor. 

• 

Post scrlptnm 
Escolteu-me, amic: Així com l'in

te,"essant delsdíscursos no és el .que 
se diu sina f!l que se calla i adivina; 
així com les dones el més interessant 
de les cartes llurs ho escriuen a la 
postdata així el més inleressanf d' 
aquesta ;esposta me ho callava i ho 
pose aquí, al.fina.1. .. 

Quant pas l1ltrlgue una. nova ques
tió que no( vos sl{Ja f~CII res?ldre, 

I vos a conselle no acudIu a ml, per . 
. javor, demaneu-li ajuda a qualsevol 

redactor de «respostes jetes», el de 
«Blanca y Ne¡p-o» per exemple que 
ell vos respondra c~~al1!e.'l~ i donant-
vos resolta la qüestzo d~fzcll. . . 

Glosador, ja haveú pist, ha fet tz
telles i no ha resolt el problema
retrasat matematic de l' intel-ligén--=. 
cia . Pot ser que . vos mateix . palfUeu 
ei pecat de dlr-Iz cuit, poeta lfiloso}. 

! Llevantances, amic Silviusf 

Isop .'EbrÓn. 

Prohibida la reproducció sense per
mis del glosador. 



Glosapj 
, 

El [KII DE la IOnTAHYI 
Els crits els donen els solitaris, El 

notapi de Frómista-Juli Senador
acusador de Casfella , l 'etern empre
sonat-Angel Samblancat - aquest 
socialista. identijicat amb els nacio
nalismès ibérics i el jOl!e propagan
dista-Tomas i Mart í-nústre amic 

. i àmic dI! nostres lecioi's, no 's can
seu dI! donat' crits, L 'últim del va
lencianista castellonencés«EI Critde 
la !v[untany a», periódic mesa!. 

Fa uns anys Glosador adlJerlÍa 
públicament el desampar dels soiita
ris escampats pel Reialme, N o fal
taren )Jells .amigues que, millor si
luades que nosaltres, ens ajuda/'en a 
no deixar pertirir els fu tars fogars I 

de la Patria que ..:(:JQSla ¡;.ell ací i 
enl/d, '" (7"" , l 

I es crea la «Ll1'ga Espú'itual de 

I 
Sclitaris»;' Pr(merament deu, tl'en
ta: de::;pres ¡!Ultanta, cent, doscents 
cinquanta, i més Solitaris han l'es-

I post a les nostres l'eus, Pe7'ó les 

I 
nf)slres 1'eus insinl/ants, meloses, 
amorosív . ,no aicancen tots els 
racons de a P'atria , no per cansades 

, síno per impoléncia humana, 1 era I meste¡' crídar i ha ,'ingut el crit, 
I aquest «Crit de la Montanya» , fu
l lleia 'lue arriba a (otes les llars ami
I gues ¡ que sona com dolça cançó, als I oïts dels amics de Faiéncia , , 
i .4. vosaltres , amics de la Pdtria ; 
I a vosaltreS, so~ital'i~ nacioïlalis~eG; 
í (lIs que no son ¡¡¡scr,lts et la «Lhga 
I Espiritual»; als que 120 ¡'eóen el/-12-

riódic, VOS prec que, qualst!1JuLJga 
que siga la vosl7'a creéncia religiosa, 
qualsevullga que siga la vostra ideo
/ogía política, vos inscrigan, Car l' 
amor a Valéncia és nostra guia; i el 
trjunt de la personalitat valenciana 
és la fi que buscar'em els Solitaris, 
els que cantem la mateixa callçó ,des.
"etlladora, 

lsop l'Ebrón. 

Pl'ohlblda la l'epr.oduooiÓ sense per
mis del glosador. 

---_._--~-----



Glosa:ri 
I 

·Mateu Inurria 
Saludem lVlat::u fnurïia. acadé

mic de Belles .A rts. 
Ell' h~ estat ben eloqüent a la ma

nera ée «Si/pia L ,aga», Eduardo Za
macois . Frederic García Sanchis en 
pm'lar d'Art, ~ino en la jilos~/ica 
eloqüencia del silenci. 

blUrria no ha fet discurs. 
Ja no és aquesta una bella nota 

faJJoridora del Geni d' .4rt esculptó,,
ric .fArt-Esfiux. no Art-Pamula). r 

Peró si no paraules. [nuI'ria ha 
presentat una esculptU/'a , Ull mar
bre. 

Ell haJJe;'a pogut disertar sobre' I 
.. mal pensament de Benlliure en fo 
radar els ulls a les figUl"es ¡"estant
hel-lénica gracia; peró ha estimat 
no parlar i dur a l'Académia llna 

I mostm c(el seu, ,4rt. 

I . Saludem Mateu Inurria eloqüent 
'i jilosójicament mut. , 

[sop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció sense per
mís del glosador. 
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Gl o sapi 

Palavola ~el~ pru~eDU 
Per vos i per a vos, dilectíssim 

«Nerbite», escribim aquesta sentén
cia moral practica . 

,.. "';; 

Era un iemps i era Uit poble ell 

que 'ls necis se sentaven a là porta 
de les cases llurs per fer contumé
lies als prudents que per allí passa
ven. 

I els prudents, per no rebre les in-
júries se retiraven, ull plorosos, a 
les seves cambres. 

Esdell ingué un día que a un poble 
vei asessinaren a un marxant, fami
liar de un ned. I els necis que res 
tenien que jer ja a les portes de les 
seves cases se seuniren en assemblea. 

¿ Vejam el que /:zem de fer contra 
eix9s vefns?~digueren . I proclama
ren el fer la guerra als seus vei'ns . 
. Als avalots dels necis, els prudents 

s'asomaren a les finestres. ¿Qué 
passa? ¿Qué és?-preguntarell . 

I s'asobentaren de tot quant suc
ceit havia. 
. Els necis feren preparatius de 
guerra . 

I els prudents, posseïdors de la sa
viduría, procuraven contindre la 
bel-licosidad. 

Peró els necis partiren a la lluita 
assedegats de sang, de venjansa i de 
honor ses glorificacions, I d'eixam ::' 
plar les llindes de les seves terres. 

Passaba temps i temps i el necis 
IlO retorna ben victoriosos. I els pru-
dents s'asomaren al poble veí. Iob
serpQ1"en CÓIM els veïnss 'havíen men
jat als necis. 

1 al retornar a les seues cambres 
els h,omens prudents éscrigueren la 

, para boJa perque recorreguera món' 
I L I 'b ' ' I . « ¡ erta a aquells que son por-

tats a la mort; i no cesses de lliurar 
als que son arrastrats a l'escorxa
dor» . 

I ~ls homens prudents feren peni
tencza per tal de que les generacions 
de ~ 'avin.dre compliren el que ells 
havzen jet doctrina posant sobre'l 
cor alió que ells tenien vist. 

Vos sou , carissim , «Nerbite», dels 
pocs que practiquen la parabola 
Benaventurat, vos. # • 

I Isop l'EbrÓD. . 

I .Prohlblda la reprOducció sense per
m is del g losador. 



Glosa:rj 

Inte[na[ioHali~me 
¡Oh , quin interés en q'ue les relCl;

cio ns internacionals s'e facen pe,
baix terra, per baix l'a}guà! 

El túnel, el submarí, el cable quan 
esta la telegrafía sense fi ls, l'aero
p'ta, l 'aufomópil, el papor. 

No reneguem-els deus nos lliu
ren de pedre'l jui-no réneguem dels 
avenços que proporciona la cien cia 
tals comfel túnel, el submarí; el cable. 

I Peró si reneguem dels secrets d'Es
tat-relacions internacional 'Subma
rines, subterranies, contraries a la 
democracia . . 

A.ra, en remoure 's pels anglesos 
l 'idea el tttnel submarí qúe unixca 
França i A.nglaterta, temem una sé
rie de relacions secretes entre' ls dos 
Estats, no per l,ies del túnel , sino. 
per pies diplomdtiques. 

I les ·temem més i mis quan més I 
i ' més s' aproxima la Conff: réncia 
de Génova, 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproduoció sense pe,.· 
mis del glosador. 
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Glosal.'i 

~ltelló, la liDI 
De les tres comarques valencianes, 

Castelló es la major . .;, 
No volem negar·1i a la de Valén

cia el dret et tindre en els seus limits 
la capitalitat; peró si una sumisió i 
una imatge · que reproduir-signes 
d ' impoténcia. 

Quan ~e representa la Pdtrid per 
tres germanes besones, a Valéncia la 

I fan la major quan en veritat és la 
mitjana. La major és Castelló. 

I La major perque fon la primera 
'I que r::onquerí el Rei En Jaume; i Ja 

major per la seua vaJencianitai del 
renaiximent actual. 

! 
Es Ui! fe ! En l' escala revalen

cianit:;adora de les nostres terres, les ' 

l més properes a Catalunya. son les 
més fortes i donen més contingent I nàcionalista. 

I 
PrimerC~stelló.després Valéncia, 

després Alacant. 
Laforta , Ja banal, la dormida. 

I¡ Castelló és castell. Valéncia és 
dança. Alacant és indoléncia alarba. ¡ La major Castelló; la mitjana Va

l léncia¡ la petita .4 !ac<lnt. 
! De Nord a 511r, de major a menor: 
l és l' escala revalenódnil,adora de · 

les nostres comarques. 
) 
Podría servir· aquesta exposició 

per a que 'ls poetes i els directo1's 
del JJalencianisme ajudaren el movi
ment nacionalista que fa Castelló, 
l' esjor~ d~ls seus fills els ferms cas
tellonencs? 

Isop t'Ebróf1. 

Prohibida !a reprod'uooló sense per

mís del olosador. 



GIOsap11 

~nl VBO i altre! venen 
Els pobles deixen pedt'e'/s depórts. 

Aquell partit de pilota al carrer ma
jor-el dau-aquell partít de barra 
a les eres soleiades han perdut quasi 
be l 'existéncia. 

Les ciutats s'amaren de deports, 
de ju/bol sobre tot. 

Uns J'an i altres venen. 
~ls pobles van cara les friJ1()!ilats, 

ciutadanes. Les ciutats van cara les 
forniluts camperoles-en quant bus
quen el deport . 
. I eam en altres coses ix behe.ficia

da la ciutat. 

Ens pisitell de paisos llunyans. 
;4ng/esos, xecoeslolJacs. 

Visitem paisos del nord, i com el 
nostre, paiSOS del migdia. 

Uns van i altres venen. 
¿'¡ qué se exporta ell aquestos viat

ge~? 

Una pilota. 

Si volteu el món per mar a cada 

I 
port concertar~u un partit. Sl volteu 
el món per terra a cada gran esta
ció podreu concertar-lo també. 

1 
Si volteu el món com a turista 

trobareu ací i aUd futbolistes; uns 
I que van i altres venen de concertats 
I . 

partits. 

Isop l'EbrÓD. 

Prohibida, la reproduoclÓ sense p._s .. - l, 
mis del glosador. 
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Glosa pi 

Col=laboració 
Els escriptors tenen un co-labora

dor: és el caixista . 
Depegades la col·laboració aug

menta la valor d 'escrit.,Devegades
i massa deJJegades í tot-la col-labo
ració ésfunesta per a l'escriptor. 
No~altres sempre nos hem rits hu- . 

mor isticament dapant una errada 
d' impremta. Ella és un disbarat; 
com ho és una escena cómica de 
Charles Chaplin. I ens ca~sa risa , 
com tota cosa inesperada qlte entra 
en nosaltres pels sentits i pertenei
xent .1 una série d' idees no relacio
n(ldes amb les que teníem o acabem 
de formar. 

Ull poeta- Malherbe-escrigué en 
en «Consol du Perier» ' els pers se
güeni: 

«El R osette a vènc ce que vipent 
les roses» ... i el caixista, incollcient
ment, el transforma així: «Et, · rose~ 
elle a PèllC, ce que ¡,ipent les roses» ... 

Aquí, el de l'errada , és més bell i 
ajor tunat -que'l pers del poeta. Peró 
l'errada de l'altre dia ell la glosa , 
«El Crit de la Muntany a» que dia 
«la Pairia que Costa ,'eu ací teniM» 
en lloc de dir «la Pdtria que bros
tava ací i ell l/d», com l' esperit. salta 
d'una serie a una altra de idees, ,la 
·risa esc/ata i, fiIDs~ficamenl , donem· 
les merc::és al nostre co l·laborador el 
caixista per haver· nos proporcionat 
un minut la felici tat-tan difícil de 
conseguir sempre. 

No s'amoine'l nostre col·labora
dar. Recorde només aquell impressor 
que, d¡'gu!lós, jeu estampar el colofó 

-AQliEST LLIBRE ?'1O TE ' ERRADES 

peró, així mateix, aconsellem als es
er iplors novells no s'amainen al veu
re disbaratades les seues produccions 
eixides de l' impremta,. perque a ~ot
hora tindran d'estar amainats. 

¿I ja esteu segurs que ,un obrer no 
pos pot retocar la plana , inconcient
ment, i ('.favorir-pos? 

• Penseu en el vers de ¡\1alherbe. 
Isop l'Ebrón .. 
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JARDI 
Prim.'!l'c,,-,? gCl!l i/. 
Cada dia és l/I! lliri. 
C:da hora l/IU! alJ!(l/" jOl'<? l! il. 

!so p i.'E~)r6n. 

P;-nh ibida la rej..:ro t.:Jcciò SèJl::;e 1) 1:0"

mis del glosador. 

p. ·1 



La capii<l!iht de Li{iliri:l. {,1 "Ciu
tat de! marbre posseix /lila mara/'e
llos,l: ei / osar, dit el més notable del 
món. I~('s seues gal"ríes cOlltellen 
foies i més Joies de l'Art italid. I I a GélllJl'a és reunixen les potén
cies per intenta¡' l'equilibri econó
mle. 
o «Equilibri económic» ara vol dir 
«aniquilació d'Aleman.\-a» i «deglu
ció» de Rússia. 

Fan be les poténcies d'allar a Gé
nova car allí despl'és de descutidesi 
aprovades les .fórmules per les quals 

I 
s'han de matar Rússia i . Ale/llanya~ / 
podran col·locar els cossos morts, 

! dels dos Estats al cementeri de d'Es
taglieno, el més bell del món. 

I podran dir com tenorio: 

«Si buena vida os quité,. ... 

Es . a dir, si se deixen matar 
Rússía la de les llavel/es doctrines i 
Alemanya la de les novelles ciéncies. 

Esperem, optimistes, el resultat. 
'\ Isop l'Ebrón. 



Glo.aPl 

P-ASSI Ó 
Senyor, tots recordem avuí la vos-

tra sagranta passió. 

El postre naiximent en nit de neu. 
La vostra JJida dolorosa i humil. 
La postra predicació d'amor. 
Els vostres miracles. 

Senyor, tots recordem avui la vos
tra mort, clavat en la creu. 

I les vostres set paraules de l'ago
nia. 

¡Senyor, vos {oreu redemptor! 

iQUÍ7l redemptor d 'apui podrd dir 
la primera de les postres set parau
les.~ «Perdoneu-los que no saven el 
quefan.~ 

Senyor, els redemptors d~avui no 
tenen passió ni humilita,t, lli predi
cació d'amor. 

Perque son, quant més, pseudo

red~mp!ors. 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproduoclÓ sense per
mis del glosador. 
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Gloaapi 

UNAMUNO 
Unamuno ha visitat Alfons XlIL 
Aplaudiments, acusacions, de t01 

ha rebut Unamuno. 
¿I qué? Ell, savi, s'ha portat com 

sempre; segons és ell. L'autor del 
«Cristo de Veld!{que:{» nò podia 

, menys que visitar al Rei, ara, pre
cisament ara que a Espanya no hi 
ha més foc encés que'l (oc bel·lic del 
Marroc. 

Unamuno ha jet naixer la dis
cusió, 

Ell, éom semprf!', fa posar en mo,.. 
viment les pedres de si.lr o

• p l!r·a que 
xoquen. Fa saltar la guspira . 

l.a guspira és foc: El foc fa llum. 
Unamuno busca, sempre, la llum. 
Ell és un protestant, filosófica-

ment protestant. Sobre tot de les te
nebres. Per ço busca fer xocar les I pedres fogueres~ * * 

! S'alegraríem que'l Rei í Unamuno 
00 se visitaren sovint, perque quant el 

Rei i Sorolla; el Rei i don Joan Bel
, monte; el Rei i Cierva s'entrevisten, 

considerem Sorolla, Belmonte i Cier
va altres Reis. o 

Un, de la política; altre, de la 
Tauromdquia; altre, de la Pintura; 
altre, de l'Estat. 

.4. Unamuno, demés de savi, li di
rem Rei. 

Rei, si ha segut savi davant Al
fons XIII. 

Isop l'Ebr60. 

Prohibida la reproducci6 sense per- o 

mis del glosador. 
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Gloaapi 

Hi ha una época de formació. 
L 'imp~ri alcança la plenitud . 

. Estem , puix, en Pericles. 
A l'hermosor i /.p.força de Peri

eles succeis l 'época d'arroga~cía . 
Estem , puix , en Alcibiades. 
Seguixen el militarisme i els des

acerts. 

L'enderrocament alpança de co
rreguda. 

Cortinua la pérdua de" seny. 
Estem, puix, en la acusació de 

Sócrates. 
Axall, apall, apal/. 
Conquista . ~ 
Apall. més apal/ encara. 
Mort de l'imperi. 
(L'imperi ha deixat un llum en

cés: el recort). 

""., "" 
No tenen remei els imperis fersts 

de mortr 
Si. 
Primer remei: Separació de les · 

nacions que'l constituixen. 
Segón: Reconstitució de les perso

nalitats nacionals. 
Tercer: J<èderació. 
I tornaríem a la plenitut, a Peri- " 

eles, per anar poc a poquet, avall, 
apall, apallo " 

Es llei de vida , ['odissea 4els im-
peris. 

Isop l'Ebr6n. 
Prohibida la reproduooló sense per

mís del glosador . 
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Glosapi 

~R la !RD!ibilifat 
A Barcelona els propietaris espa

nyols s' han nlunit en Assemblea. Y 
s' han avalotat a l' oir parlar en 
cataM. 

I 

I \ No ens extranya I r actitud dels I 
! propietaris car a Madrid els.filolegs 
I de l' Académía de la Llengua s' han I 
I 

avalotat al discutir el titol del Dic
cionari castella. 

I Qüestió de sensibilitat. 
I Als dies d' avui delJíem estar cu-

rats d' em botament-tots; i els pro
p ietaris i els .filolegs. 

Y no extrany ar-nos que a França 
un representant del poble parle f ran
cés davant d L estrangers . 

.peró aquí la qüestió no ' s planteja 
entre estrangers, senyor Glosador 
me diran-si no entre espanyols. 

S í, és e,{tre estrangers. Perque ho 
,Iolen més clar si unç .fi'olegs- el!s, 
tan ~avis-de Madrid estant clamen 
que la llengua de Castella és la d' 
Espany a? 

S i el cataléi no és espanyol con
vingan en que és idioma estranger i 
en que no hi ha per qué avalotar-se. 

Que també és espanyol el catali? 
'\. Ah! Allavores és qüestió de sensi

bilitat embotada, que desapareix
' l ' embotament-per l' estudi i per 
una refinada educació, molt ségle 
vint, molt espir it noucentista. 

Senyor Massó L lorens! el noucen-
o tisme no vos permet IL oferir-vos a 
parL~r en castella dintre Catalunya, 
per molt diputat que sigan de la 
Mancomun;itat i per molt de propie
taris que siga una Assemblea . 

Tjnga~-ho en compter , senyor 
cataM. 

Isop l'Ebrón. 

P rohibida la r eprod ucció 8e"8e per. 

mi8 del g lo8ador_ 
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I G.~.osapi 
l 

I AI! amit! tel "~loJari" 
¡!GIOSadOr sap que «Glosari» té 

amics. 

I 
Als seus amics, puix, dedica Glo

sador el seu petit llibre intitulat 
«ELogi de la vagdncia» per ter esti
mar el no fer res. 

Al segle XX se diu feina al tre
I ball manual t vagdnci.l al treball in
i tel·lectual. Voldríem veure estimada 

'

i la vagancia harmonit{ada amb el 
treball. 

Eíxir del taller i vagabundejar, 
i,' Heu's aquí nostra idea-molt nou-

céntista. 
I Posar en activitat el múscul i, 
I després, posar en activitat el cervell. I Fer entrar un poc d' helen;'me 
'I an aquest temps de molta mecdníca 

fabril. 
¡ Aconsellar el pensar; Induir a 
I trobar explicació a tots els assump
, tes problematics que pareix que no 

ho són. 
Açó és el que's proposa en «El;;gi 

de la vagdncia>~ el vostre amic. 

Iso ~ "Ebr6n. 

Pr.oh ib ida la 1 'l ,' ." oducció sense par
mis del glosaoDI'. 



sapl 

, (Iogi ~e la vaga olià 
I 

Comença la vagancla . 
Hem eixit de classe. 
Eixir de classe és eixir de presó; 

: d'aquesta fragil presó ' del deure . 
~ quotid,ia. . . 
I Fa sol. Un sol que tòt ho daura i 

enlluerna menys el cel, d'una sola 
tínta atf.ur que p~n l'esperit. 

No's veu ni un nÚJlol. Un núvol és 
un pensament en l'atmósfera. Com 
els pensaments, els núvols se desJl/

t neixen o terminen en tempesta. 
I Passegem per ¡. albereda sense ! pensar en res. Ni un nÚJlol. Ara, ca-

minem per caminar. 
Carretera f@ra s'allunyen del pas

seig on els arbres ombreguen. 
Devem fer ombra, . nosaltres, peró 

I 
no la veem. Les nostres passes deuen 
fer petjades al camí polsós. Peró leS' 

I nostres petjades no les Jleem . . ' 
I La dolçor ·de la vagancia esta
~ verament-cautivant-nos els sentits. 

I Isop j·e6rón. 

I Prohibida la reproddcciÓ .8n.e pel'-
1 mis de' glosador.\ . ,\. 
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l GIGsari 
- .-, '- ----

¡-floli ~e li·, ·ta~an[ia 
. / ' 11 . 

ImmersIó 
Oim, clarissim, un cantic. 
¿Un rossinyol? ¿Un camperol que 

xiula? 
Hem perdut ja els sentits. 
¿On sQm? Caminem per caminar 

i no savem on es l'Orient. Perduda 
la noció de lloc, i la del temps-que , 
no sabríem medir l'estona. 

Ni un pensament; ni una petjada; _ l 
ni l'ombra del nostre corpus. 

I Ens ha extasiat el passeig. Hém 
I fet immersió en la vagancia . 

¿Som a terra o a l'espai? ¿Qui ho 
sabria? 

Som lliures-vagant. Emperó es
Iem a una altra pTesó; presó sense 
límits, ni murades. 

¡Peró una terrible cadella ens ju
nyís: là dolçor de no fer res! 

lsop ¡'Ebr6n. 
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flo~i ~e la Y8~a o[ia .1 ¡ 
¡ 

III I 
I Devallament 
! 
I 
I 
¡ 
I 
I 

I 
¡ 

Ens havem deturat. Açó vol dir 
que erem a l'aire · i que deva/lem . 
Qui puja noIs detura mai. ¿Qui ho 
impidiría, el Sol? 

Som deturats al mig la carretera. 
La carretera :{ig-:¡aguetjanta s'aca
bal/ona sobre la veïna Uoma-inmó
bil. Per pujar-hi el desnivell s'ac
centú'a. 

El desnivell ens detura sempre. ' 
¿Quí ha deturat la revolució russa? 
El d~snive.ll entre'l poble i Lenine. 

Som cara al mig día i no ens ado
nem del món i de nosaltres, que la 
llum del,Sol ens enlluerna. Cal que 
donem les espatlles al Sol; que mi
rem al nord, car ell és pensament. 

I El sur és indoléncia i doloría . La 
/ musa popular andalusa és plena de 
dolor i esclata en nominatius de 
dona... «Dolores».. . «Angustias» .. . 

Algú ha dit que les terres del nord 
son les terres de l'humorisme, 

(sap l'I~brón. . \ 

Prohibida la reprodu.co iÓ ",en8e per- ' 

mi8 dei glosador . 

• 
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I flo~i ~e I~v 'B~~ia 
I 

I ApareIx l'ombra 
Nos havem posat d'espatlles al 

I Sol. . , 
Ara, sí; Ara si que savem que som 

a terra. Davant nostre tenim l'om
bra n'ostra. 

Ella.és una continuació; sembla la 
personalitat . . 

Camina davant, ara . 
Voldriem fer-la desaparéixer I SI 

correm per alcançar-la, ella corre. 
Ens agradaria pendre-li el C'tlp i 
destruír-lil. . . 
. ¿Hom podria matar .fa personali
tat d'un home? 

Erem fclis!Js, ún ies; car erem in
c~~scíents fins de la própia existéll
cIa. 

L 'ombra ens ha produit neguit . 
Un lIeguit que comença als -peus i 
acaba on ella té la f i.' indefinida, ni 

¡
llum, ni ombra ja , penombra. sem
pre. 

í Com la personalita t del passejant 
I vag.lrívol que ter.mina esf umant-se, 

I perdent-se, esborrant·se a l 'entrar 

! 
al camp del S ol enlluernador i au

I ,.iolant. 

! Isop l'~htón. 

1 P r ohibida la r ep l'od ucci6 ~ense per-

i. m is del g losador. 
l 



~IOgi-;la ;;¡t 
v 

La carretera i l'home 
Aquesta carretera ens mostra qües

tions que mai s' havien presentat. 
Hem descubert en ella unes rode

res, para/-leles. d'un carro vianant 
i savi car ell ha descobert horit{o1f's. 

La carretera, per a l'home, fifla 
allí, junt aquell arbre. Peró si'l ve
hicle ha vingut, és de més lluny que 
l'arbre; si ha anat és ja més lluny 
de l'arbre. . 

El carro ha passat. Vers a()n? No 
cal esbrinar-ho. LoJ. direcció sempre 
sera segons la nostra posicíÓ. 

U!l carro guiat per un ' home 
o un hOI1!e euiat per una intel-lígén
cia, qué mes dona? Un home , anira 
cap al be o cap al mal segons ra po
sició del nostre judici. 

Peró ell ,útlra. I deixara en la 
terra senyal del seu pas, El món sen
tira les seues passes. f si ell p6Jrta 
molt de pes, la rodera sera;més pre
gona, la senyal més notada. 

Tots portem carrega i anem. Tots 
tenim un observador. ,. 

Qui sera' i observador nostre ben, 
orientat? 

'Isop l'E~rón. 
, 

, ! • 
Prohibida la reproducció :"ense per-

mía del glosador. ' 
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Les formigues 1 l'home 
Hens aquí una altra qüestió que's 

. presenta insospl-tadament. 
Unes formigues que fan camí tra

vesant la carretera. 
Entren manses,passetjadores, cor

preses per la galbana. Després se 
fan bellugadises, escamp{J.dises, vora 
la carrilada i més alia d ·ella. 

¡Ah! és que el carro en passar ha 
xafades unes ger:manes . Aquí estan 
mortes, hórridament, sangonoses, a 
la llum del Sol. Al sMc de l'altra 
rodera també, les pobres formigues, 
jauen ventre a. L'aire. 

Mes les víventes ixen del camí 
tranquiles ja. S'han qblidat de les 
germanes assessinades: 

¿Van o venen del menja1"i' 
No comprenem la justicia de les 

formigues. ¿Per qué no seguixen el 
carro i l'assalten ifan venj,lnsaÏ' 

!Oh, maleidesformigues humanes 
que aneu al menjar o qÍle veniu del 
menjar i deixeu al mig del camí i 
sense venjansa les germanes assessi
nades! 

Isop i t..d6n. 

Prohibida la reprod llcció sense per
mis del glosador. 
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Idees sobre'l'con 
L'isjusticia és companyera del ma

terialisme 'car en aquest conviuen . 
tots els egoismes. 
La justicia és companyera de l'es

pjritualism~. 

Aquest és fi com una punta de 
agulla. 

El materialisme és ample, circu
lar i el. seu radi se mau damunt 
terra propor:cionant-se base, soste
niment. 

Entre un i altre existix la dlje
réncia que hi ha entre la base i la 
cúsp~de d' un con. 

L'art gótic és l'art de les puntes: 
de con o de pirdml'de. Per tant, usat 
en edificacions. religioses. 

Sembla buscar l'espirítualit{aci6 
dels afers de la llif/a. ' 

Podríem dir la justicia. 
Perque Déu és la 'justicia suma. 
L'acció de les formigues que van 

o venen del menjar no esta al cim, 
sino a la base del con, 

Per ço seporten injustament obli
dant les germanes mortes. 

¡Formigues humanes! Cal pujar 
a la cúspide del con; és a dir, cal 
espíritualiti,ar els afers de la "ida, 

lsop l'EbróR. 

Proh ibida la reproducció !'9nSe per

mís del glosador. 
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L'Infant enanrorat do la vagê1ncla 
La teoria per a explicar l'en'SGmit 

és ben curiosa . Ella diu que ell un 
i segón s'ensomíen passatjes que tar
I daríen en la vida ¡"ea l, hores, dies, 
l setmanes en passar. I La revolució Jrtl1lcesa ensomiada 

en un segón-de:alladamen t! 
Hi han coses asombroses. Ara ens 

adonem que's podria f er tota l 'intro
ducció a la .filosofia del con , aquí, 

I mirant aquest in. f.mt i ell no seda 
l 'adonat del filosof ador. . 
I . Pel·que hi ha aquí un infant brut, 
¡ de roba espentohda que's proposa 

l
, fer un con de pol:: de carretera. 
. Un infant que ha dies viu enamo

rat de la va8dnci (7 i que ara és en 

I 
presó de geometria. I 

, Un infant que pretenent no fer 
, resfa més que nillgún altre infant. 
I Ell; elogi de la yagdncia. 

Isop l'Ebrón. 

Proh ib ida la reproducciÓ sen se per

mís del glosador. 
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Les mans de l'infant tenen un la
borar inexpert. Mes el con se va for 
mant. 

Ell té lln deler perque la punta 
siga de con. Puja i baíxa les mans 
refinant-la. 
Genolls en terra, l'infantés ab.~tret 

Ha deixat quasi ben perfecta ja 
revresentacíó. 

'Crella els braços. D~scansa. 
Peró com l'imaginació no pot es

tar p arada l'activitad inj,mti!. I es
tirant el cos i els braços recull uns 
cantals. . 

D'un colp de ma escapsa'l con. 
L ' ha truncat. . 

, I li ha llevat tot quant tenía d'es-
I piritual. 
I I amb follía comença a llança,
I pedres a L'aire, les quals cauen 'so
I bre d'ell mateix. 

I r iu fortament i bolja. 
L'infant. ha fet d' un con un volca 

en erupció. 
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x 
L'home incomplet 

L' home ea pedre l'espiritualisme, 
ço que l'unix amb Di u, es torna un 
')Jolcd. 

Les passions, combuslible . Eis sen
.tits , cratcrs, 
. .E l cor 110 és bó ni mal sino per al 
al sístole i dídsiole. 

Tot per elf es carn; i.fins l'anima
ció del cen/ell esta mancada d'dni
ma . 

Cauran sobre d'ell mateix els pro
pis mals i els reb,-d rient fortament 
i jolla. 

Un boig. Un pobre boig. 
Un home incomplet, com un con

truncat. 

(sop l'Ebr6n, 

Pl'ohlblda la l'eproduc::ió sense P~I'
mis del glosador. 
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Núvols 
Sortosament l' infant no ha sabut 

que erem darrere d'ell, observadors. 
Seguim el passeig. 
I nos adonem, de sapte, que ha 

desaparegut la nostra ombra. 
Des de quant? 
Pot ser des de que nos hem capfi

cat dintre la nostra peusa. 
Aparegué un pensament; aparegué 

un núvol al cel ati.ur que ha tapat el 
Sol. ' 

Iniciem la retirada temerosos de 
tempesta. 

A casa! A casa! 
Passem, ara, per l'arc de(s arbres 

de l'albereda . 
Ens-alcançara la tempesta? 
El dubte no és mésque'l desentroll 

d'una tempesta .dintre ¡m crani. 
Pensem en Vic lar Hugo. 
A casa! Fugim dels pensaments! 

Isop l'Ebrón. 

Prohibida la reproducció s,¡nse per

mís del glosador. 
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Acabament 
Per fortuna al campanar dé la 

Vila toquen les dot{e . 
Es hora de dinar . 

, Dinem, puix, i que' I paladar, 
fruixca la sabor de les yiandes i 
del yi. 

Descendim del espiritualisme al 
materialisme, al necessari. 

Construlm el con, un con perfecte 
on els pianos siguen ben units. 

Tracem un camí, unió de la base 
i cúspide. I ascendim del materialis
me a l'espiritualisme. 

Fem-se homens complet, .... 
Que ni manquen els peus i el cap . . 
Pensem i menjem. 

. Treballem i fem yagancia . 
Isop l'Ebrón. 

P r oh ibida la re pr oducc ió !l.¡;nse per-
míe del glosadQr. ' 
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Tolerancia 
Una viva polémica ha mantingut 

des de aquestes columnes de «Liber
tad» l'interés nacionalista. Dos <¿ars 
amics, Ferran Puig i Adolf Pi{cue
ta, l' han fet . L 'iniciava l'orgue de 
la «Lliga de Solitaris» . Glosador 
que ' ha aconsellat «Et Crit de la 
Muntany a» no pot meny s que ínter
vindre i demanar tolerancia. 

To lerancia d e dretes a esquerres; 
de vuitcenls a noucensi de classics a 
ultraistes; de valencianisme ' pinto
resc a nàcionalisme doctr·inari. I in
versament. 

La Nació valenciana necessita de 
tots, car polít icamen t som en época 
de transició i no és posible fitar i 
dir: Açó: alió . 

Fins avuí el valencianisme ha es
tatformat per els escriptors,-Qua
tre il-lusos-han dit: 

Ara, comencem a veure naciona
listes que no fan literatura. 

Havem avançat, ja . Peró que no 
acaben els poetes novells; es a dir, 
els iniciats per la poesia. .. car son 
tants els que no ho son nacionalis
tes! 

Tolerem-los a tots. Als que fan. 
Jlersos sentimentals i als que d'un 
mode o altre son doctrinaris j prac
ticistes. 

Tolerancia i, cadascú, constancia 
en el seu camí ideal. 

Isop 1·~Ebrón. 

Prohibiy la reproducc i6 sense per- ' 
m is del glosador. 
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I ~River!iri ~e ~ ~[Òiller - i 
I A 9 de maig de {80S morí' l poeta 1 
! que, líric , canta «La Campana»; pa-

I triótic, comp osa Guíl/ermo Tell; ; 

¡ filosof , fi tador d~ la missió de l'ar- " 
t¡sta, escriu 1'«Educació estética de 

lI'" l 'home» obres de la seua vasta labor 'I 
que no deu ríem oblidar-nos mai. 

S chii/er als 1 17 anys de morir 
¡ trobaría damunt taula encara i ba- I 

I tegant per recibír i dominar, els mo- I 
tius vitals de l'idealisme, els que' l , " 

I fan digne d'enseny orament. I Car l'idealisme no ha de ser de 
! tal condició que siga «revolta estéril j 

contra la realitat». Ell ha de copsar I 
tasques positives. 

Fa dolor que 'lt,l revolució russa 
siga com la francesa" Que aquelles 
belles teories tinguen una aplica~ió 

generadora del desord1'(!. 
SchilJer revolucionari, haustid i 

després, per influéncies de Go~the, 
líric és"encara el Geni que ompli els 
dies del present aniversari. { J, 

Iso~Ebr6D. 

P r oh ib ida ra r epròduooió sense per
mis del glosador . 
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