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ha;, ñ~afjtat" 
l' obni. ; , 

Siga de l'ordre que siga: -. .,. \. 

La venalitat,· c::l.nsam~t, 
cada de cavaU ¡' parada. d'ase no 
nen ésser ¿onegu.ts' dels artjst~s n~ dels 
.c9Usu.cton; de pobles. La, 'voluntat, 
costantment en. treban, cRbra que' di
ripda, per una intd.~igencia mediocre, 
fa er mill'acle de tes grans coses .J <H: 
les grans obres . 
. No, ' tots. po<kn ésset: genials, pere> 
sí. tots poden ; ésser e nstiritt, . . 

Una. mic~ dc car.ícter intc-l.Íjgent -ja' 
és prou pet a viure al món que conei
~em, on hi ha tanta gent arrib des ditJ; 
d,e front pcró sense \ O1:gunni ~sSildé-
na. ', ,. , 

Voñem. @fionrar ~ 
Doneu-nh~ b~ dcixcu-n~s . pt:n

dr~l · temps q"tle hom necessita ·per a: 
dçmostrar ~s~;tncia ; ' ~ rc;alarem 
l' art i la ; .. educaoora . de la 

progr;vna: 

Carles SAL 



'o.: , GLOSARI ' 

" ~íiií ~l 
dies : 3,ba~~ d':"afl:.~~J.la 

t va aparelx.er 
ver.nacfes '~'L' 

. de, ilih~Jv:rle.!1dans-~ 
~ir~Q:endrols\ .am.b ·'pGsat : Ef! Jtp:M~1C1'! 
a:Ò\b ~l .. ietat 'de ~.is. ~ . . ' , , 
x~ ¡de les, c~>r}slet~ón~ _ 
: pem: :iqúest ,",EsteJ" porta ,cua: 

ES'-peHta eniaq. ' peré ,tren feta( 
cl~ra ih1Trl. ' ' , . , ': . . ~ 

-,,~ , ', < " , 
, La eua (Jet Volà'tn de poesIes .(. L' 

' pjll,:~. trQ;t3pS~' ,jf~,~kallÇ.e).C • .,' "W,"""'.""'¡'i 
Vives, ' t!1 ·poeta"erudit dç~ 'poemes in-

..que . ningú no deu d •• 
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GLOSAR! 

Necrologia 
Dig:Ul1, primer:::ment, b no~tr.l: 
p,Ú'¡mla dol C:1 r,,:,"o;i.!a<;i: de h 

., ent T,I)I1ii,« i ~(:¡,r1!, fill de 
-'l,u.uu u,~ hIia prún .. ~r d~ fcl/rc!" 

¡n'!s;!t feu cinc any:; q~:! el plorem. La 
seu:t fè,.,.,r.oSR joventut tl!tí:UectUóIJ 
('r:1 fcr apkbar a un heU -sitial de glo
ria. ~I ort h~n ¡o\·e. 1e5 cos:!:; i \eh no.)~ 
rers valc·n.dú'ns ;:1 -li ha,,~n coronat la 
tc,,-ta. ,,' . 

b) Di~·"t'm, ~~gon-3me!lt, ' h- nestra, 
trista paraula dol per lI1osé'n Joaquim 
Garcia i Giron~. fill de · D~l:1..iSa:l, j;:t. 
Jl.JlP cd J»'Op.~¡;:\t' d~c~})-~e m(}~ ,01' . 

. :~aeza; Pocta · ~ig-hi:tJ;itf1¡';Ilictr..r· ~'>H.~. 
Ir:ld i ñ'Ofablè lèxiêt>lt'raf'.dtl ' M~es{rn"t 

i I;t Plana. s' havia 'guanyat le.i nostres 
admiraci.>ns. - " . • 
. e) J)¡'5':UU., fèrcer3.mk'!1t, :l nO:it¡;3 
!-luaula ÒQI. ~r el tre~ra5 ' <1.;-';1 sen.yQr. 
R;"-::lrd C:trrct:'cs, fill '~e' (::¡!'írl-lI.'), his
t~t"Ïado. de Cllti, mcnmr.: pi¡úcipó,.1 de 

lla "Sl)cie~a't. Ca3te!!ol,;cnse!" t!e Cultll
ril". qu..:. J~.-tri el día 6'-ad íércr úH¡m. 
\ Per ~h tres J:.ons -;tirks;, :.!":i(':; de b 

terra parral.cl la llostra VC:"ll~..:Jl. ma ... 
Ill!ra. ·d' expf'>3af' jdt:~s, digam 1~ Mò-

(ra trist:l inr'alr'~! ~VA¡jOR . 

fZ - III - 4, '1.2/1 
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: "L~Espln. trossos" 
"\::. ... 

'EI vtJTum ~er. de ;~ '"eo¡;~ó 
L' Bst~"; qüep.titser )10 ll&v'eu llegit 
è-ncara, &r un mW;F, ac po~ies ü' un 
caitebenc: -Alnída ' Vw-es, jo.:e es-; 
criP,tOf' q_ si la '~li' &lea ~'S de 
vida ha de ' coll' grans ramells de 0-

rer è1t "lês 1fc re,; ~erriaclés-.-::nels qUé 

, ar~té-j¡¡ :pot ~~'Aivers~ c;crÓlies., 
'" \Es ~n< iHbl'! On' ~ poesGi 'tij"x ' d~',fa 

··m~tcixa ¡nteI:li~ncià _ al pape; ' sense
entrar'p~r I~ v.ícs' cordi:l.ls d'e la passió. 
?oesia ,llnt1ta on" e1~ raJoslde' l' ~ía, 

, de l'flumar, dtl-c::boosf¡uH -de lei;-1t6" 
velle¡;',escokS--Se1fse cridória--cs tren
quen CD feixos- de núm c:;lara • 
. ' No}' haveu llegit per p~e5a. per 
et:onomla... " 
~ J () us' (fIC; puix, quc, \'al la pena es
tbr el braç i ad\luirir-.lo. El llegireu 
i ni us doldrà el temps esmerçat ni els
quj~sets qne ,us costara. Es més: qnc
d:treú amb là mel a li boca i desitja-
ren que el poeta us done ,et pb.-er de 
l1eiïr un ~a1tre nou llibre de 'poesla. 
- Pèrqtti" L~ e.spill a trossos "~o és 
un llibre de verso,> a la manerà >tntig:1, 
0!l els cant ics a les floretes, als parda
lets, a Ja barro quetà; etcéter::., dona fis 

,tic de -tan rep ts de tópics fets mal ,bé. 
" No, ·Ito. Es- un-, llibre nou amb ' te
mes nous" itcÚigents, 'm-en;l.ts -per ',un' 
Ye~itahtc poet; del nostre segle q~e ja 
comença. ~ 'per e la -verdor. ~ 

i\ruta" ~~0\:ld* la del II!!?-re d~l ,v~ 
narocenc Alm& j Vh-t!s. , " " 

~ , Cat'lel! $AL~ADOà-

13 - III· ',Cf Z, 'i 



GLOSAR! 

"Walm Dílei i Vllentla" 
- '. 

A t' apt'egar ~l pr'imer ólniverSólri de 
la mort d' aquest escri~~o~ - valcn'ci.a
:lra ja.. no és ~e.¿ que un .graDcIís~im 
literat-Ja "Co!.iecc¡:, L' K5 f-el", que 
vu!guerem ben , divulgada;, ha -'~~itat 
un IIibt:e que' 'tot ell ei; refc?ix a la 
'.- ida que ya f~r }' cseript ,? r univcrs:l-. 
litz'at en la seua ciuta t nadina. 

, L'infancia, la jOTehtut de Blasco: 
Els àut¿r5 que' I fo rmaren, els amics, 
,els amors ~ matrimoni, els anll,els, les 
lluites, L'ambient de Ics novel.les va
!enciàñes-Ies millors que IUJ.i v:\ es-, 
"criurc--, tes .persones que ;fp.ofita per 
a transformar-les en personatges i en
ca ra altres coses d'interé'5 b.iograiic és 
el' que constituix el llibre de Juli Just 
Gimeno, autor d'aque.sta joia. 

Si les obres de Blas:co més perduta
ble:3 de Blasco són les novcl.les, -la n,o
veU a més reeixida és la setia vida. Açó 
que és dit p~r tm a.ltre, encara se re-

·petira fins l'iníinit. Puix bé; d'a(luei
xa novel.b., la , 'ívida, el llibre biogra
fie de Just és els primers capítuls. 

Tomas Fabreg:tí i'¡Jtl ~ tra el llibre - , 
amb un~ aiguaforts e::.:ccl.lents. Aquest 
pintor: fill de Catí, la memQrable .vila 
dd M~e~t'rat, ha rec'ixit b ,n , maràveo- , 
san'l:en.t . amb la seua il.lt1stTació <I.ue 
aqu-ei~ês . la~ines, per elles soles~ -ja 
s' ho val ci preu del lIibré. 

l \lS regalen, a més, amb la biografí:l 
del altíssim lit~rat Vicent B1a5.co lba
ñcz,- attt9r-no res Qlcnys-dc "La 
B:trrac<l" . 

C:trJ.ea SALVADOR 

I;' - 111- 1 q9.q 
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Imoui1'Htió '¡nfouIU -
.- Ún in~sti'e. j no :b ulólts 'd\cs, ~nvt
tava als seus alutr.11c5 "a un ,e!{ercicí 
d" 'im;¡ginaciò: comparar els' eEtre!s 
~' .una nit serena a co'5es terrenals. 
-" Els èsfre!s plll·eixen .. :'" 
l els infants anaven escribint el qu.e 

l'Ïlnaginació d s dictava. 
_" Pireixen bombetes' de llum eléc

I trica' pelljade!l' al-~l." , 
_" Pareixen ciris, com els -.te l'es

gksia; encesos." 
~~'Uui:s:~a.-.tanlla p~ta.".-
-" Pareixen papere ts bl;;ncs. " 
-"Par~~.ul1à ll1ultituL cl¡: "ma-

rip?'Ses ,blan~/' . 
.Aquestes ies r CSpo3tes mh rceixí

des.;·EJ ·mes'tft! · qucc}¡"va s:l.tidet,Yol': J 

i .ué :repetir l' ex l' r:;iei . en~ al llmllCS de 
I lma: escola noctu.rna i 'no va obtindre 

l
i eap r e;;post~ digna de menció: 

~I:; ¡n!alats, ~ego:.,3 aqllcsta proba
I reduíd:t-teacn mé ~; imaginació que no' 

els :l<lultes i ·a ells s' els pot ,donar més 
literafttra que no Hb rn àjors. , Els. in-o 
ían~s estim"més aprop de la c~mpre!1- . 

s ió. 
A q ut'''';i¡tc;;, r~spo5~C.,,! .tnt ':.' d i.es r.lct:;· . 

l
tóriqu.~s---..a..llfun;i ' de lCS .. q~;Li.:;)').CI1 bri~ 
lIa~lt·-, . cn3·- ho (kmostra ' dara ntent. \" 

. . Car!~ SAL~ J~DOR , . 
I -

1- <---

Jr - /li - 1/fí.tf 



GLOSARI 

TURISME 
Ja estaran ben ente!"ats tots". els va

lencians de que en Valen cia fan, el 19

1

' 
, d ' este mes, una festa del foc. Les fa

lles, costum popular, per obra i gra
cia de l'organització, han esdevingut 
motiu d'atracció forastera. 

Alla-¡ ai !~per els meus, anys d'es
tudiant les falles 'er.en una festa , di
ganmne íntima. Ara son tan espectacu 
lars que la gent s'imposa el deure 
d'anar uns kilómetres lluny per a vo
re-les tot i deixant-se unes pessetes en 
la capital. Els valencians de la capi
tal sembla que pensen mé5 amb el 
foraster que amb la foguera dels ni
nots, i vinculen l'éxit amb el número 
de turistes que apleguen per visitar i 
gaudir la festa. ' 

N o seré j'o que condemne el tal can
vi, pobre de mí . Ja sé que el turisme 
té dret a l'aprofitament de les obres 
artístiques, de les naturals, dels tipis
mes, etcétera, per a que el comerç i 
les industries vaj en vivint. Ja sé que 
aixó comporta l'anunci, la propagan
da a la manera en us per als especí
fics. Potser el turisme necessite més 
propaganda i tot. Més intensitat, vo
lía dir. 

Tantmateix el viatjar-passió crei
x ent de l'época-es bona, medicina, 
éon tra la migranya espiritual. 

" Carles SALVADOR 

f~ - /11 - 1.ci2Q 
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. , .. SIIi l' MC ~e CiIIi . 
. 1 ' Cada ve~ada qlJle ens posem ~Ipiri

tualment sota .1' A rc de Cabanes aim ' 
de les ICuatre puntes cardi1)als de C.s
telló ells crits d'angoixa de PenyÍs<lòI 

, la, S:.rtm Joan de Penya~ol\)sa. Be1Ii
fass.ar i! la Vall t!Ie Crí:..; en llur sok 
tat i t'ltina. Com :si res.. o poc no val
gueren. ·com si res o poc no foren en 

¡ el patrimoni de l' h istoria i de la' cal
, tura ,.-alencianes, .aqudxes veus de db-

Ior se perden. 
Ben Dany som . ilca de les époques 

d' espleador dd!! ' <!u&tre abande~ats. 

Clamen a:na poca amor, una recorda
ció, una Tísita, i recla men restauració 
.i vida. 

N o.saltres. fIue estimem la terra per 
les coses de la terra, l' oldríem sugge~ 
rir una visió, .rapida, peró clara, d ' ei-
xe!!' venerables despulles abandoaados. 
Sota el signe de i' Arc de Cab nes ens 
posem, ell que ·es silenciós mon ellt 
de lluit es passàdes, que ha vist pr 
hi stória castellonenca i que seré i ma· 
gestuós, a la romana, es manté llegies 
i segles intacte, per a que la recorda· 
.ció d'els seus? ;'1arbres cn arc ccmtras
t en a mb les pedres en ruina que cauen 
per - . els amagats racóns comarcals 
a bandon3.des'. 

Carles SALVADOR 



GLOSARI 

Penyíscola 
De tradició remota, aque3ta bella 

població, que quasi be circunda la Illar, 
c-. nté edil;iCis de pedres milenaries tre
ballades per els homes. Eh fcnièis la 
troben, ja habitada. Els ca,rtaginesos 
la fortifiquen. Els grecs li donen nova 
c1cno'rnina~ió. Els rOmans la Ían florei- ' , 
xer vita:ln\cnt. Eh gods fan d'ella, tam , 
bé, p!a9sa forta. Els arabs I:t conquis-

- -te,n i el rel En Jauml! la sitúa en la 
seua corona. Arnald de Cardona'!a re
pobla. La poseixe:l e13 Templ;lfi s, els 
C¡¡vallers I{ospitalaris de San t J oan 
de Jerusalem i els de Montesa. El 
l\fae3trc d'aqu06ta d.wrf.!r3, Orde la 
dona a don Pel:e de Luna, -: ,'- ;Ja Be
n.::t XIII. Atu:-cm les recordaèións his ' 
tó.riqucs. 

El Papa Lt1na és p roti per omplir 
Penyíscola d' histar!:! il1 Il1C!1l Mable. 
Açí vixqué i morí' el nostrc Poatífex 
del segle XV. 

Les mut':l(lc5 amb fort ificaciól1s, ci 
Castell, la Basílica, el P:ilan del Papa. 
Els fincstrals, la Torrc dcl Homcnat
ge, 1<:3 . esc:tlcs ... Els escuts, Ics joies, 
cls Orn'1.I:1cnts sagr::lts, Ics robcs ... Tot 
rccorda sumptuosita t, magnificéncia. 

i Imponent, maravc ! J ~,.s ! 

l'cllyiscob t¿ des!lab it:lda aquesta 
joia h istòrica. Els ccliiici~, malgrat al
guna rest:mració, mata!tegen a, 111 .pres
~ ¡ó del tem ps. Un aire desola,t. ft.iàteja 
Ics c:mtonade5, el s lier:çcs tic p::. rets, 
els graón.s, les b, vedes ... . 

l aqud!~ finestra ls que co~cguereri ' 
les gusp ires dds ul ls del n ost re Pon
tífex i les seues meditaGÍóns i Ics seues 

, alti,;es pamules son avuí mudes, pie
l1?S de sécanç:t i tle solitt!t. 
• Sols la ma:- canta Ics mateixes veus 
que_ oí Benct XIII, Papa. 

Carles SALVADOR 
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¡OilrWa· ,de Jfh1VBBWI1. 
"Al ponent, Peny~'Tú 1' ... ;;.a, la ¡-na de 

x8I3metres. -AJ peu del jalrantr l' ~r
I!lit~ .. SòIJre les qlÍ es, çl " ,.'ol1aslet'Ï. 
Els cenobites, "up; de poblat" se .,
dicaven a la- eonte plació' esp ¡ritual. 
San't J dan de Peny golosa era ~. TUS-C 
,d'abdIes del Senyor. ' 
,- Desaparçguere;ñ els frares í cI t\eno
hi desapareix po~ a poc, víctim;f de 
l' tn.doléncia i l'ah,lndó. \ 

U na plassa plet/a de soL A dretài' i 
~squerra ponades en ruí:la. AI fons; 
un portal de ml't punt- j un campal1ar 
de pc:dres cuadrades,. El convent i l' es
glesia dih;¡ l' it'lm~ll5itat d'un bosc, La , 
pillada a auil{pnetrc3 de poblat. Les 
altes ' mon~nyh ' no deixen vore, del 
moriallteri estant, '~l1és que una nsn-
ca de cel ratlk>.da' de corbs. '_ 
, L' 'cntatxirt t, els raÍcb exornat~, les 
columnes, els capitelÍs, els' arcs de ~
dra picada, el detor ... L'esglcsia amb 
l'altar compos i barroc, el retaule i 
r.-lS frescós d' ~5pinosa... Tot ' brut; 
deixat, malmés, empobrit, abando:'lat. 

He' vist el pa . del convent ple de ' 
mul,,; les' tet1lad~s 'i els sostre.> cai
guts;' el refetos i "esglesia repintats J 

amb coloraines j¡~ivi:s. En la sac ris-
tía el més h(')rriblc amuntegarlent de 
pols, ex-vots i ro l)e ¡;. 

Sant Jo::n de Pén :¡~gola!la,' \'o.ra el 
cim més' alt del Reine, va ésser el mo~ 
n:lst~ri "Valcllc¡~ que 1l' ~IS al'rop teni~ 
el cel. Hall PÚSS;¡t :tl1y:; i h soIetl1t, la 
po:bres:1 d"esperit i I~s lles dè!s Ilns 

l,ha fet possible l' C5~at tual de , les 
pedíes~ '«i'* sÍ' nb ea I!C:l "IlO prcnêñ tam 
R0:l una· mic'l de l;i \'ida ant '"rior. 

Sant Joan de Pen:) :!gQbsa! -
CarIes SALVADOR 
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B'enifassa 
:També al 'nord, El D10nasteri de Be

nifassa, r¡li~ hom construí'.3 exp~nst'5 
d ei cúnqu!stad~r rei En J aume, J I utl 
gótic que muayella, és cn rt1!aes. Tris
tor an1mica (lue es fa t:1.nzib Jc en í¡¡í .. 
gri!l~ú. La _ tai ruína matcrid no és 
e:;:p licahle ¡s inó per Ja 'r:ún eS!Jiri-
-; Utl l.. " 

-r-. . I . . ,- 1 .., • JJl!13 a. ll.l;rgm.¡ (!a csg:e~!? la ~aDer;l, 
ucs com els braços qu e 30S t c ni:ll "na . 
corona . • Potser · ara el pror>ietari ha ~ 
¡llalei( les pcare's, que en caure li hau· i 
nin mort u rt;:;. cabra. On :fou sah ca
'pi tul~r he yist els c~;dos,' a~l1u'1:l1!1Cri -~ 
instala. ts- sc¡ta els :!'rcs i ei ce~ . "i .. ' 2.b~is 

I 
gótïc¡ , Amh 1:aéstrals ta,:ats; E i c'!a¡n-
'-¡'c 6.'; U !l ban.:.::!e t amb pataqt:erc:s i 
~ ¡6 CO!s. lhdrcs c:lig udcs per t ot . Ci!-

• t1 • J / • '\ t' 

l ,~ i ie " sl ¡¡¡ Ica ts, tre;~cats: --,-olt es P.S C,1) o-
d r~dcs; _ parets der.mides ; · 6!1CStl'C$ 

. c:J.!g!:'.d::s ; r05set ón;<, çQlnmnes C!1 ' ~ies
troça'. I-Icr'h:un, e:Jr:'.. ... L:ag-rintcs ~ 

Jg:1ot::rncia i a\'3.ricii. 
El <ruc · f du l ' l{o.s t :.>.!, a\'6 h;);.'!!~ a

ciúns del maso ... er_ té enC;J.;·:è ci {Ot; en- ' 
C¿5 sota l' ;,:;nple '{umeral ' c..)crt- en l~ 
,-"o'lta. El íur.l continúa ~rineg.¡¡-;n t lc ~ I 
pa.;'ds_ dc :a cuina. T otes lei; ah.c$ .j:!- I 

pehdcncics del n\()nasteri ~ó!"l; !)cr als J 
aaima!s, pcr <lo l' herba. C:adt• Uòe. C:.Ii-t 

t 
g !lt. aguant:!. - l' a~t- que el po·.:nxo d~· 
j'a!"t1-fex li dò,:a. pCi" vida. Cada ani-

'¡íK\~ té b seua' n,edra, ~C:}:ll úna torre • . 
rpe r a ' p <:: ndre el sp1. -

Eh :-;:):tts- amb rriit~,. baeul i pee
torar no pod~en pa-s;;r.t.j}u l'ant iga re
sjdcr;cia del sel;:'le Xnl. El rei ~ 
J'lt!'~!le alçari:i'¡' espa.sa per a. castigar 
~ls homes d'ara. . . 

Be::1ifas~.tc; - é~ U !!~ ¡~t7!na) i. alhora~ 
t! r::a Ycrgony:l . . -

. , 

L"llr.ÇS de I ~Ar.t, ami~ de 12 Cultu
r~" am iC3 'de l' !Ii5 tcri~~ si YO!ídl plo-
l'"1.r \,'~ : jtc u EcniÏassa. " 

Caries, SA~LVADOR 



GLOSARI 

l 'el' Altura, ,jau, desfeta, la Cartoix,a de 
la Vall de Crist. 

r~uconsag¡'ada. en 14'01. E.ta ép6ca 
d' €s-plcndor, a<tu~lb. El rei Pere (el 
del Puny:ftet) i el rei Martí (l' Humil). 
Els picapedrers treballayen ci Patau 
de la Genel'alitat i el ~ic<!:ct de Va!én
cia, ~a portada gótica de l' esg1csia 11.1il

ior ac Castelló, l'arciprestal de Mo ,c
iia . . . Els pirates saquejaven Torreblar. 
ea i é1s ,'.ale'J\cians anaven a Dc,hc,rín 

I per a castigar-los. Sant Viéent ' Ferre:' 
ica les scnes ta\1maturg:es. l.a lit t"atu
ra era al seu segle d'or. Frai BOi1if::,c:i 
F<t1:1.·cr l::aduÍ<l la EibEa. El nostre Ha
pàw ',BGnet XlII. Aquésta íó>u l',épo
aa~~es XIV i XV-que erc-'bí er 
~t~eri ,de .ta Vall de Cd-st, :f-,mda~ 
lier!~lt;' frares ¡;artoi;;o:!ns i que' en ;ll-

, <.-.$. -' 

' gtÍns anys ·h,via, de dirigir el germà de 
Sant.Vice .. ~ tta,ductor i .e6culptor. 
, La Cadoma -era ~ótical cóm a boña 
,fina ,de -l" art' -d~ a!lavores,; Tenia. jòi«,:> 
pict6riques: de Vergara, Ca.marón. ,Ri. 
balta, Joan de ]i::mes. En ' el " s~le 

\ XVII referen l'ut de Ics p GEl rel!. dr;s
, ,6gurat"en .el góf Era r~¡ Felip IV. 

AvuÍ , 1a Cartoj~ .té ertentrades l~ 
voltes, trenc'a<Jes~ 1es motllures, piq¡Ul¡ 
els eaixosreIleus, caigudes J~s C:alum· 
nes, tapiadC1i leS in'estres, desf1tts els 
arcs, le~ méñ,su1è~ els capitens ..• 
La- ~gnificençia. l"&splendor Q' al

tre terips Its ata ruínà, vergonya. 
mort... . -

En ,1es quatre Pl1n'tes fdinal~ di 
la rosa dels ,veI1ls. proviric ls s' amos-
tren q tre llagues. Ho hauria de. 
,restaur les ' quatre o~s fe .... les Ha- • 
'bitar n vament. 

, L' Ar , de Cabanes tr: olaría. de 
gai¡". . ' . 

Carles ,M~~A~O~ ' 

!23-11/-482,Q 



---
GLOSARI 

lo Quaresma dels cacics 
¿ Haveu vist co'm aquest home. 

Trotzki de nom, temut al seu país t:mt 
eon1' als altre;;. paístls 'europeu"S, l! t} tr() 
ba casa on establir-se ?'.' ¿ Coolpr'en'.!u 
;o, ra que ell fa d::c!araciórïs de 110 fer 
política pe:- t:lt' de viure tr<: r:quil tot 
fent estudis d'art i ·an¡ueobgiJ. i li 

I és impo;;~ ihlc trobar un nucli c ,¿duJ? 
I:mpo5sibic , d ic, Jlcrqu'; ~tl Ll . 011 

Trotzki es .t'.obc alla, 'eA ,d covetl1ara 
l' inter¿s en 'TITO ¡ C.:1 contra del bol
x evisme, Hi iJ.a coses- la polític<J., pet' 
~~\.C ir.. I) l f:-CJu,~ de tan hUr.1a ncs com 
so n f0rj:len IJ subst::!.t!Ch"t dels ~pas-

l , U I f l ' , . 

I SlOn~.t s, , 5C1E C va er, :l po lt1ca-
en la jus ta o ca la injusta a.ccpci6 .de 

, ! : ~ p qrclU r:l. ' . 

I .Aqt~·. ll s an~' ; c s cacics (¡-e poblc que 
¿l,ra e :; t :.1 H e n d ejuni-¡ quina quares ma I 

I r:; és ih , ?,"Cl !.-fan poE~ic::: en~ara , qua:l I 
I ;'!1cny:>, ;:lt110 la 5 0 !11)"15:1 'al!Ustosa qtte I 

l 'l" p :>;"" "]l ~ I S °e"s ~ 'lt: es ~rl"" s , -J;'~¡ " ~) O(í;~1 ~ d~ci~T;r~.~I" ''i;o f~ r I Trot ;: :,:i-q ne ells 110 S ~ fià.nen en po- I 

I 
Etic::t i q ~l e ni en res no volen fi;:ar-se. ¡ 
B ~ ? G ci ~:l fer c~ra de grans dcjuna- I 

<10:'3 : ¡\ '1 l!d ls cacics (:e poble, en ésser I 
I danr: t à' 11:1 :t't:.¡r . electo:' de , pasta 
! el' c"e1:1;], l'afalatiucn, ii peg ucn col-
I p~.ts a i' ·csquen;:., ,li demostren üie.c- \ 

\ 

CIO . .. Y j l~q ue n. . .. . 
Fan p Qlít ièa, Estem en dejuni, ·Íléró 

ells me5c1\.' 11 la C:1.l'n i el pe;x . t 
Carles SALV ADO',R . 

,\ 



GUl,SMI 

fio, Uie fi 011 ~tUl7a 
""ialiL ¡, el fl' i ~~ IllL: " _" tit'lkt , EIi 

cu .. ru·iXc.·..:t L: ptr el ili : ;.:on ; tC;l.t~!ri:-i q\H~ li 
deiica .ï-.u¡:c1 0" «,'" i 1,,;.a !1:trd ".' l' ,'11:.1. 

lI11"<1.t ,t..1. ¡'arti t . Eop,.l;~r It:l 'li i, '1u.r 

ia : lli)'." l;racta !;r f U"&J-IlC Ull da 
sl' l1lhlanr- ",n ESJ '<an ya ; ,'''I;Ul' ( ",~i11g11é 

l'I so.k'>llln,., frac ' ~ , 'IU,", li prcp¡l.rareUl 

Ic" <1rl'~ ' \S. per '1C1t bl<-t:lb's ll1a:.isa e5-

r¡ u ,:rr :"t i les c S1l'IIrrrcs pp- sl'naJar-te»> 

111 <l"Sa.. d:misl:!_ 
ILL lIi '¡rc de -ilom ''lmrzo ;,.¡ molt 

i n t !U"t\Ss~.IIt, i er u ;w agal~ ~I :,e l..JmaxitU 

g-ra~l! és , f!luan u.a;criu . ,I" c...1> 0C~ feixi~~:1 

r¡1l','I~ro.juí la n ' ~rt d,f; j<)ci a\;. &a ~Ial

t l' ( \t i . . 

l': ; !u':¡:a ci S l' '!yor (t'~,,,r ¡ ,, l S pUILL'S 

I d . ..' cl)lll :J.c~ (· 'I U!', t.' 1 fc~ : .. . i .... ; lH.~ :1'~ am h 'tl 

¡Jtd .':(·vi ,'. iH' i . I t":~'ara ~ .es t.F \ "- rg- c nci :tS. 

I .!ihy "" ~imp :· t \ c. al.: .... o lai. ":'Jt eH ,I.l~ 

( ;"' t · _:'- : l ~ .l · d el ~1 )J.:~·;'~~ic l.. . ¡ .;~ llc:ll()~'!"';:l

Ct:l.-\ : ~' a di:'- - ,~O h;:. . ~r;!\· ·: ~' . i :lt ll i (\a 

!H\~ pL ~o h ., (':-.t a ,: a,p j¡,:.:! 111 l':: '~· : ~ r.-a , 

' ~!~ J"I . ~t:l l' ;¡] j ¡¡': ;-.;. :..i:; ·· ;~a: 

., L .; :~ denl t)' .::ac i : ~ :t: l :; ti:I :1 :. : (l b ·I.e
't"n .c.r:..JCi a p01fj;lb:' ~; t : :· ~"¡ : JI" :'\ : 1,:·:.\ t' :' lL':-ò 
I".: H (, .L~ ~ m ()r : l"l"~~ i ;:t \'·,;i ( ' ;)0 ."" -; \'; rtt ' J~l l 

' .. ;~ il lL' nl l' i d c...::.J .iel :. , ~(.·~ !I\l . .;. '.upn': ll ci l' 
, ;' li~J , T1C a :: l ro n ~ Clr.ri ò p::::; !;.'l:! (k 't':".;,

~IL i dl' b · ·.j,~ t...· i(, . ~i . \· i ll : ~ï. , lx·,. " 

'"-1 ' U ' ' '( ' . el:-> ' \i'!t\": a~ :, (! . . ~; :: ~1 · 

~i'I¡.,-,~ ~,~'~-n"'._,~~~l "ï l l' ' d :~, '. t\ ' 

:I",,", • ' , : •• ;: di·· l~. ::, , ¡t i ' ' :~l ' 

.! ~ '1~1 CO :1CT .:''''': 'o- -:i ! \' ,:! 1 .. l i' t .' 

;: ' ~i~~ ' " f '~ : .;, i 'oi. ' .., 1) ... 0, J li 

\...en iu, ,:.... !I . \·,:. ~ 1I1 t (:,' L· 

' ( 11 , i:t . 
. ' I ) {" ,' l "l l ' f i" \" 

:t ' ll'., :1 ." ' I 

t ~ r , (,"::,: 

e 'o~ ·, -r . 

1 ___ __ _ 

, ! . , ( ' : 1. 

.:. r;: t

:lf \~;-. 
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GLOSARI .-

En el mateix llibre que glosaven 
ahil' Dom Sturzo fa una yi$ió del 'que 
p Oc1 ríel1 fer A:.~iatcrr:J. i N oraaméri
ca en p:-o. d'una . Confederació d'Es-

I t2.ts "CTc::" c!ora d ' l!n~ ~oEdari !" ::t pací
fii::l, per acabar ~lnh els conflictes S3.

guants d' un mal entés r3.triot isme. 
Senyala les et;"DCS del í'cnindre: 

?,rbitr" trre, dèsarü.~amcnt" intel.ligell
ci;>. cconómica, ¡¡!uree<l:,I1,.í i eonfédc-
ració eu.ropea. -

I-Una grosíssima utopia form:tda per 
".ltrcs ¡:;rosses t1top:es, ¿ vCïiüt ? Pu~ 

"

b¿ ; E:J; éJ- ~ob ~,quest. ahàt , ¡,:; \ii que 
se I!a¡;ça a son¡¡:¡àr lbmnnt l:t ut.opía. 
Só:] a ltres gT?ns m~1talit:ts ¡es «ue 
ei;eriuc!1 lIib.cs ca ddcn :; :t de l' eunro
p~sn:.~ . Rio!,), francés, h:1. obtingu t Ull 

exitas amb "EurQpe, nia p:ttrlc". 
Exit de públic ï ci IJUC més i!1teres-a. 
de idees. . • \ 

Es <! ix í, per ara, C9m e:; trobaria el 
mi lj :í. de veurt: terminades les gue
rres , eu:"c;-¡ees. No sé si : algú71 día se 
;>.p légar¡í. a suprimir-les. Codi'': i1l. N os
:litres ten im ' t<l.:1ta re 'en el s somnis . 
que si ;10 fora: p"::!r ells no crem'¡em ni 
-en la sortida del ~ol del día que, demà 
ha d.~ n:\ixcr. Ell :; desesneraríer:1 tant 
que 1<\ .~dutda ídjcit;{t ci' avuí s'esca
paria .• d.~ les J11:~lS. 

Conk(leració eU:'opea, ¿ pe r qué no? 
.: No esta Sll¡s~a,co;n a mostra de , 

l 
" lló C;llC podrÍJ. é !¡EC r 'Europa? ¿ No 
cs t .:í :'~ _. al~í _ :mpcïa~s ~tnS f."ra ~: ~ . ?ro1,lI~-

I ~l~S ctlil''':S, econonj~CS, hng'l!lstlcs, ct
c-é l~n ? 

Deixeu-li1'e somniar uilyant ~1 tele
g:'"m.a de pren;s~ que di.u f¡Ue s", ençu
ny~;:a m oneda ~ 1I1lc rnaelO;lat 

Carie:; SALV ADOR 

-~. 



GLOSAR! 

Permis pe'r D cantar 
N o sé quí, peró algú ens ha donat 

pcrmís per ? can~:>:-. Era cn ocasió de 
la nova vinfuda primaveral. La recor
dació ha estat oportuna. Es hora de 
:::¡ntar y ja podem, amb permís dels 
que no cantcn i són, a l mateix temps, 
uns mofetes. 

Els poetes no rem cas de la m,o fa i 
èomençem a refilar com uns ross¡'nyols 
els uns, com altres ,ans el a lt res . Els 
caçadors de poetes t enen parats els 
enfilats i les gavies. 

¿ Quins són els que s' cngar.x:mln ? 
¿ Seran bOllS excmplars? ¿ Fil)s d'un 
famós parc zoológic o fills fres tecs <te 
la Natura? ¿ Tindran refils civilitzats 
o bé cantaran mal ensenyats, v:ls co
piadors se,ose originalitat? 

Sabem tres parades: 
a) Els "Jocs Florals de E::rce!o

na", que donara a co!':él;{cr h íil:1ta(ia 
el primcs diumellg-e c!c maig'. 

b) Els "Jocs Florals de V~l e!1::i '\", 

que la COllara a corr ::ixcr p .::r les fe-,te~ 
de la Verg-e Il.:l,trot1:t- de b C:~;~:lt. 

e) La "Taula de Poesí:l ya! cnci:>,
na", tercera e~p05ic;ó de poetes al'lÏJ 

veu sano:-::. i const2.. :1 t. l\"r es de m:t~~, 

també. 
Com ens han donat perr..lis, tÏs po(."

tes valenciins ens havem , posa.t a can
tar. 

¿ N o ell pareix que som creguts? 
Carles SALVADOR 

30 - 111-1'12.'1 



GLOSARI 

• 
1 boxa Toros 

A(fUeix;} propost:l el' uns senyors 
a ssemb leístes q ue pro?u gnen p er a que 
no ~ ,:guen ::tclmesos eis i:1fants als es
pectacles de les Íestes Lraves, toro.3 i 
box='. , té tot::t l:~ meua ;:: i 111 i,atía. ¿ EI ~f 
in f~nts nOTIlés? Per poc 5' eSC0111ença. 
Po.e a poc se ya ·lluny. Si demanarem 

I 
ja su¡nes.ió de ies dos festes no la 
conse[;'u:n em. 

Són espectacles e13 nomeaÚs t t lo 
·iri] s (lu e yul1g'am, peró només h o són 

per :l~ S to rejadCft:; i re)' al s bOX: 2~dors . 

El púb:¡c bcn bé pot esta r forta t per 
tt:hcrcul oso~ i p e!" tínlits . 

POS?ts a .1'cstringir-i no ait re- pú ... 
bEc ;:;, j cé:-col d'arena i ;:;,1 q u;,d,'ii àter 

I de í~ : ~ ~a , potser fora convel~~ellt con-

I 
scgu:r j ~! inad:11isió de les se l1yores i 
de les se:1yon:: tcs. . 

¿ l-'Cï qué? I ~\ o t:n, a c;í ¡¡¡a ~·', ;! !lo:: per a còplaar-

I 
me'. ,;0.<) (¡iré la 1':! {, e,.c::cta. 

. Si ::1lan ts ni c1 a n:: c5 pc:;¡t, e lli eEs 

I 
!:~~ cl.~:~ cícc1!quon les actiYi tats a tals 
c: po . l.. ..... 

. ~ le sc:'!:l g!-3.t l' cspcct.J.clc, no r:l~l 

en C:l 'J., cic t:'cn ta mi l boxadors 
t'ri; uercn PC',' púbiic eis L scuclu:1 

1 el:; =~l ;: !·tí.n:.;'z dG la Pcní:-: s i..d2. ; així 
n;atc:: ~ ,l' eS;G';¿~~:lc cic trenta mil ho

t .les ¡! (! !~a~ .. ~1;~ .. ~!s 1: 11S éJ ~iÏt:- C' ?J 1 p c~· 

públic s;s mag'tmcs to~o .; di una aere

dit?cl:! :;·2.!1aderí:!. 
Crec qt:e les tals fcstes ·e3b rríen més 

p'¡:op de la \' il ' ilit~t i dc b \!1l1~ntía que 
le::; q t:e 4:·~ ·f2.l1. 

C:'des SAL V:ÀD QR 
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GLOSARI 

Marinetti 
¿ Saben on ha anat a parar l'art de 

Marinett i? A l'Academia de Lletres 
italiana, 

Marinetti fon l' escriptor q ue feu 
l' entrada al món de la litera tura 'amb 
el banderí del futuri sme, cavaller de 
cavall desbocat. Can tava el 'maqUlI11S
me, l'acció;, tirava , pe5te~ dels chí.s
sics ; dem :mava crem ar els museus. i 
ja , sabeen (p ;'! ci d' Italla'- són bons. Ni 
Ciceró per l' oratoria, d el Dant per 
la poesía, ni Canova per 1'escultura 
valien res. (Hem ~, ri at t r es n oms arreu 
de ' t res époques apartades ent re sí.) 
L' estetisme de Marinetti 110 denunda
ba 'tot. T it eixe art era una cn¡;<myifa. 
Caiía trencar, cremar, aventar les cen
d!·es. N omés cra adrt pur ci futuri sme. 

" De las Academias, libera nos Do
mine", havía deprés de Rubén Darío. 

Ni M useus, ni Acadc;-nics, cridava 
~farinctt i . 

Ara, peró, és nomenat académic. Su
posem que ni calara fo c la Sala ni en
derrocara el palau de l' Academia. 

E s natural. El futu risme ja comença 
a ésser un art c1assic. Convé enfras
car -lo i etiq uetar-lo. l servir-lo com a 
model. . 

Per ' !',ixó els senyors q U il! s' han es
,candalitzat davant i d,u'rere les obres 
d'a:·t d'avang.uarda exposades ha poc 
al Botanic de M;;.d:'it 11,") t ~p.en raó, 

QUI sap si algú:1 d 'es tos art istes 
tan bU',;ca.ts, o t ots, no sc!.ín d. día. de 
dema 1111 S perfectes senyors :tcadémks, 
ben lluny dels anys jQvens que, els fa 
gesticula r i "assessina.-i:" l'art, 

IOh, el vell Mar .l1etti, paladí del 
art fu turista! · 

1-IV-11 C¡~~ 
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en dcsacort sempre. Els esperits pre
teristcs, b. bandcr~ d'.!1$ q1Y.l15 C&: "Eli 
temps passats foren mi~lors." 1 t'ls 
futuristes, e,l b".nderí dels quals es; "O 

, . " renovar-se o ,mortr. , ' . 
Aquestes classes de descontcnt~ e5-

tiren' la corda torçada en espifal de Ics 
seues idcologíes . caJl ' a una: renovació 
de la vida. 

Els . primers, tot desitjan el ret~r:l 
a- l'antic, treballen per el telps pre-, 
s,cnt: ja que és" impossible ornar '1 

I ahlr. · Eh 'altcs asplTen a qu -elpr-:
~e9t . no existixca. Trel>alleJ per a 
dema. ' 

En art, més que no en 'política, hom 
veu at.'"{ó amb claretat. Expliquem-n'o~, 
puix-, per l'art. ' , 

Mentres retorna l'exercici .d'oficis 
de ' l'antigor (ferro forjat, a!gúI1, aspe::-' 
te de I~ ceramica, els tet-'"{its a 'mi) 
naixen altres oficis que aporten al 
mercat productes d' cstandard. , I 

El present estLobstruintrse. Hi 1i~, 
no massa idees, sinó massa descontent. 

Els descontents del nou 'art (.d'avan
~uarda) que apunta c:>.ra al futur 00 

saben qtÜIl ordre arquitectól'lic,; PI'r 
exemple, preferir. Si el grec, ' si el ro
mimic, si.-el gótic, si el renaiximcnt ... 
¿ Per a qué seguir? ¿ Qualsevol? ¿ Una 
barreja? S-embla que tots són mag~¡ · 
ficamcnt bons per a avui i els acepten 
sense pensar que Ull ~stil ofega l' 31tre, 
'en ' renovació creixent p'erque' l'ante
rior ja no aprofitava massa. 

Els ,futuristes som, pòtser, massa 
~implistes. Diem'; tot-nou. 

Caries SALVADOR 

3-IV- l,Q2Q 
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f3_rl,ue~, ' _ . .. arUcld ' 
Que hav1CD · ~eñcies fI'S' a. úeiltta,. 

~rtH:les periòdí5tia als'_ di~ris a:a ~sa 
que sabíem. Quasi tots eh ~ue p ortl.'lI 
al peu la . nora de 'que .és g.1<ooilMda ·Ia: 
reproducció els fàciliten Ics agt:acit'S. 

AUó que nò sablem era' q~ d .diroc-, 
tor d' \IDa agencia f>e pe.rmit,ira el l.¡ .. 
bertinatge de b()rrar la ' sigootma del 
¡lutor, sustituir ,el titul del trauQU,_ u
llar fruSS~'T i, ençara: fer altns co~es 
que puguen desligurar h tltSQ ' in
-tel.lec!ll~1 del periodista a soa' de ta 
ageheià. • , 

Li cosa tindría gracia sí no tiar:u~' 
-«lI seu punt .amarg que fa olor a taneT· 
de l1'egreria. , . 

>}a sé que el periodista que ,a,imét
~queixes cohdicións és perque voJl Pt>t 
lliurement bUscar- bena en · altra. fi-
brica d,: articles · on el direc,tor' tinga 
tot un altre conc~te de lfibcrt'lf i~~ 
respe-ctc hUllIa que mereix un: treb~a
p.:>r a jornal. Ja ho sé. Té é1 rectX$, 
encàra, de mtmtàr ell uua agencia per 
a exp)ot!l.r els compan) .. s; <,,~ fer eS
criure li pesseta el kilo d"c cu'art\lles-)J 
\lns joves amarrats a un pupitre;: i 
$ervir als diaris abonats .tot '-el t.¡ol:e.rt · 
~e15 ~eU5 obrers a estaJl de ma_nera tai 
q,uè parcga propi del -cervell del dí rec
tor .. I té 'CI reéurs dccanvi:1,r, d"oñci j 
dc-si volen-aboc:lr-se a una vida: tIe 
malda'tS. 

Peró no tots poden. Hitl<t qu! té 
çOllsciencia t el traficar amb .eI t:lrent 
Slc1s seus companys dc profc!;sió)i 
h:puglia. " . , 

1~ Carl~s ,.sA:i.VADOR · 
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. ·.fls -In.' "IIíStiC3 
"Han désapài'egut mo.1te5 ol>.res d'art 

d'eixos pobles del S~Qyor. Ñc queden_ 
peró, ;poltes més i Y¡luo~I.'s . Mal cus:
t9~i,ades van pe.rdent el..seu valor ar ... 
tístic arraconades en 'Ja po/ls . i en el 
m:ljor abandó. O}!res d'art que no 

, nlngú aptofita per -Il' l' e9t~di 'i que 
solsm(lnt són guardades baix pany i 
clau per un incontrastàt i abstracte 
valor monetari. . 

.. 6.,. vegades hi ha qui 'conserva un 
ITIal plat. el' Alcora desis q,úinsets de 
preu i deixa perdre un ret~le de ' mils 
de pe5setcs. Els particulars que . tc ... 

I nen algún patrimoni artístic a casa, si 
saben el que teríen a les mans el con ... 
servcn eI millor quc' poden, ' '¡ en cas 
de n"ccessita ts el "enèn als col.Jeccio ... 
nistes' o als màrxants. · D~. totes mane ... 
re:; els cQIJeccÍonlstes , l' aaquirixe¡l i 
clls, estudiosos, Dels ' estudiosos amics,
cI manifesten al món cuIt ï la cultura 
ix beneficiad.a. ' 

Hi ha patú monis que ne són ~e par
ticulars i que, per 19 tàn!, a tots mte~ 
r~ssa, i é-. dc tots .• Amb ells hauría de 
muntar expo~icións pcrtna~ts, és a 
dir ... ·museus. L' Es~t, amb molt de 
seny, ha creat .els, seus M-u$eus. D'un 
Museu és molt difícil traure tm , ob ... 
jecte d'art, .perque eI públic s'en ado
naría de repent. Dels ?I-IusétÍ . pOn"l!S 
de5aparei~en les obres cataI.logades 
qmm són' objec~e de robatori. Els ca
:;0 5 de pérdua ó venta no tenên e::pli
c:.lc ió. 

I 'bé ': eIs Jn unicbis tenen obres 
d'art; l' esglesïa · té "obres a "art. ' El 
poble" únrc 1>rQf>ieta.i de tals patri ... 
monis .. reprcseij.t;lt pèr.".. ¡' ·E~tat. tk 
pro ral" la creacIó Lman tenfmcnt de 
Museus municipals i dio'cesans per a 
'1 ue eIs objectes estiguen a la vista de 
to ts I no .puguen ésser · ni venudes ni 
perdudes. 

Plorar. gU:'.n u s' ha pic;tt eh dits .vo ... 
!untariament no és faena d')lómens. 

Carles SALV ADO~ 
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. El te~t1lment de tDossén Garc~ i ~

.... o~ ~ poeta j ... table\ leJW,oograf. 
sembla té una . usula dem6sttoaHva 
tret grau de la .. ciauitat del • 
cue mort.. ~~ . , , 

Diu, poc més.\O' ~': "Si la-mort 
troba en "terra v~lenciana. qual. 4> 

vòl que siga e\ 'poblé, àlli ",a4 q.è. r~ 
posen les. meUes- despulles; ptñJ 

-fnuiC f<fra de Val~ncià dispose- que si-
, ra tr~sportat el meu, c~dlverJ a la vila 

(1' on s6,i!]!{' . -
- Així, Jltiül.r~n ésser .hor& les ceudrea 
_'el' amiC" serln soterrades Q:Beaa~ 
portades des de Baeza. ' l 

No és la tal disllosïqó mO!itra d' u_ 
t etita amor localista. Es, sencillamen; 
U!ila-'fP'aII ' alllDF paira}.. . -' ,-', - -, 

El dí~ Q.Pe..çon~am. el testament 1.0-
Iegrè p'otSe1' tihgàm oca-si6 de glosar 
alguna altra dispasició. MeQtre9, _ens 
'dat f~~ aqúesta vQlUnt!at ccí}tptenc .. 
llora: ), De terra vale.dana soc ' i en' 

' terra valenciana vull, fondre 'm. " 
Si l' e.sperit 1 l'envoltut'a carnal va

ren g1rí'tir per lesc<lses _ ,~alénc,:mes 
m. ' -ili~b1e és. q~- en terra ~ 
cRl.1aa k~sel1. • -' ' 
. n;njm les br~ e ' l' home mort " 

en elles la seúa anima. Per disp~i~ 
tèstamenlll.. ' ornaran les despulles al 
solè terrat d'on 'varèn _aneu. 

> Carres $ALVIÀD01( 
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El alfabet llatí 
I Quan 'un telcgra~a ,J1e' Constantino'
I ble ens avi savr.. que Mustafa Kemal 
haví~ -decidit ,sustituir l'alfabet arab 
per el' llatí varem somriure, int:réduls. 
'M-esos ,<ksprés hem vist, confirmades 
aquèU.es paraules. I , -

. Ara ' el te1égrai també ens ~don~ a 
sabe.r que, ).unatxm:s~i, el comissari 
del poble a l'instl'ucció pública Tussa, 

. té el projecte d'introd'uir a Russia -el 
'alfabe't Uatí. ' 

Tu'rqui,a és un p~le' asiatic, no pbs: 
tant la llarga posseSs1óde territoris 
eun>peus als Balcans, à les portes de 
EUi'opa. Russi~ ni és d'Europa ni de 
Asia. Aquella inmensaterra té geo
grafica denomin3.ció mixta justa'ment: 
EUU~L . 
. Viure aL costat d'I!:un>pa qui t'anta 
influencia irradia, sobretot cultural, i 
rrlant:.ndte un. alfabet diferent, és vo .. 
ler conservar unes massa altes mura
des d~: doble coptenció. Per a.questa 
raó abandona Alemanya aquell t1m an
tipa tic alfabet gótic. ' 
- No tot eS 'pla} nis; en aquestes re
formes. Per a un pobl que té tots els 
seus ~Iibres impressos ~n caracter 110' 

llatins un canvi d'aJfaberposo damunt 
la taula Ull gros número de problemes' 
de- difi.dls resolucións. ,Solsmcnt r,er' 
algúns d'ells Frólnça no s'atr.evix a fer 
la xicoteta" rCforma ortografica que 
tanta falta li fa. '. ,t Adivinem ' i comprenetrl ' el sa~rifici 

, que, en gracia a la direcci~ ' de la cul~ 
. tura europea, dominadorlÍ regulado

ra del món, s'ha imposat Turquia i' 
qur s~mbla s'imp9sara Russia: 

U na ' poso més ell' favor de l'esperit ' 
europeíste que com, a utopía inalitza

fa molts d;Cs. 
Carl~ SALVADOR 
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"fn ~USC8 ~el firau KBo" 
Tres obres póstu mes deixa Blasco 

Ibañez, i ara li havem llegit aq uesta 
de la vida de Colón, deturada en el lli
bre al fina1 del primer viatge de desco
h,e.¡:t.es americanes. 

La vida i desco bertes de Colón, se
góns Blasco, són prou dife renciades 
de les que ens han donat en llibres es
co lars i en volums de segona nse
nyança. En la novel.la blasq uist se 
veu l'home ; palpita l'home. En el lli
bres de texte se veu d geni, el sem 'deu, 
el sant. Res d'açó. Colón no l'on sant, 
ni semideu , ni geni , ni savi. Un home 
amb les virtuts i els defectes del s ho
mes de l'época. Tanmateix per a l lec
tor prifa en hi storia el títul de novel.la 
li se ra mal car no podra destriar l'his
tóric del novel.lí stic del llibre. ' . 

Blasco feu bé en escriure " En bus
ca del Gran Kan ". Demostra conéixer 
l'esta t del s estudis colom bial)9 fins 
l'any 19W' Mai1ca, peró, la aportació 
dels estudis de l'al1lerica senyo Ulloa, 
de tesis interessantíssimes. 1;í'eu bé, 
perque ja era hora que el polt.le esti
gués al corrent dels estudis histórics, 
que no més han anat en revisles, mo
nagrafíes i assaigs. 

La moda de les vides novel.lades dels 
grans homes ha pogut crear esta na
rració excel.lent d'h istoria documenta· 
da, que recomanem als que vullguen 
saber la veritat actual d'una vida es
camotejada - camuflada - a ls llibres 
d'ofici. 

Carles SAL V~DOR 
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crtt~'ifMl Llorei\ - ~ f 
Aqüest poeii va1t;ncii del .segfe ·pas~ l 

$at és ple d 'interés e~.o:! La lt'\Jblr
.~ció de part de ·l'epistolari ~lIorentí 
pèl' Ull a ,1 a t :lllac 10 ' caS1e all'! 
d'u!):! seua antología, l'l\an posat a les . 

. ~agi~.~s del:; ~!!!10tidians i d~ Ics rcvis -I 
tcs }¡Le¡'àlles. _ 

" Ben 'llunv' ~ pbética d'ah de a poè
·tica lIor'èhtÍtia, ltb obstari( els Joês ':F\ -
Ti1ls, amb lli :rt.emi colla .tac rimadors 
ca.rrinclóns. Ben lluny d l'estét ica 110-. 
l'entina es tçm nosaltres., els 'poetes de 
.ayanguarda.. ·· '. ' '. . • 

Ben lluny; natúTalmenC Per'~ ' vull-' 
gues b 110 vutl¡;\tes, loU' ''Jlint 1}ns" <!"e' 
Llórente. 

Si ell va çanta~ "Ja BanacC1", tr@· 
. 'bant-li helleses i ,~psa~t " tr~iCf~:élf",' 
" nosaltres hem bescati'tat la barraca per I 

ineuJíticnt al jbu~dor actfiat: ~Elr :'h ! 
miratli 'per tiri; coslttt · i éns' va U r Se'l-¡ 
tir l'amor pairal. Ll estem agr"aits, en .. 
·cara que rió èantem 1'a :séu·a·lfónadir" <fi. r 
mel. Nosaltres alceJll un altar a la poe- ! 
.sía "La Barraca" i. nI mqtêix tetrlrr~ ~ 
enderr~qu eJÍÍ-'"-me:-J:t:l.lment":":"'totes }eS ! 
b:irr:lques de rhott:t. Es-limén les 'li- " 
'nies de la barraca , com a decor:ltives. ¡ 
.lfti maï cOJl1:r.VM'ettda.:. .' '\ 

Aquestes par'H~lc$ sonafan. çom . a ' 
òlasfemic5 uTs vàlenclaiiist€s ~e fa'rta~ 1 
tabaJ '¡ ,.t r a; s ·am¡l.dor ¡¡ pel:> tipi:>· 
mes Ni' I a et- .' 
. N~al r t f>t d~~ :lfb qge cT lla, ... 

-rador no mereix viure e¡1 ' una barrac::a i 
~ f~ . ~ , !ftmr en, 1m'.'\ befta "CJt-; 
sa de llaurador, seguim estimant. il' 

'l'eodcu: ...Llo~te com 'A p.y.e de po 
tes valcfteiélM . . 

" 
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S""eña'<: curlos, cre!=. ¡ ~érigu~r· ,en qul~ 
oes escoles' d'enseJ"ayadfént prirttar;' s'-lia 
format ciVa jcivcntu vergonya dé ta 
lIec~Ptt, 'que - algú 'deêòmina < '.'c\ticl'; 
t3l\t ra . fem;runa ' coru la m~§.lutinL.: 
La " Rlñ'\. bien?'; el "pollo p' ~ra': i lo(à 
la- zQología i tota. la botalíica ' jOYelt1 
d'ara, ¿ són éxits de les escoles nacioats 
o .oels ,coleg;s part~culars i dels diCs 
d'ordes religioses? 

J Q suposeqtl~, . en-.abSQlut, no es pò
dría. dir...que d'ací o d'alia, Podría ' .. ve
rig~r-se .qa1Ín .tan.(' per cent d1! loyen
tut banal ha ('!onat ~ada , éstament es
cOlar . . ' 
. Perque devegades passa que UI) ,mes
be edu09; rd igíosamen.t · uñ infant que 
re6ulta un de6cregut. I ;ll ·revés . 
. '1 bé p(kiT}a havC\r: pa§sat q~e la jJ
-entut adual que VIU sense id'ca1s ' es- ' 
tigu.«~ f6rmat!a tn uifa, C!sc.la idea-

·Iista.. ' ' 
.A'- ~(I set que ,els lais idealismes ntf 

foren basats sltIo ea tóp~ . • 
, ;Seria cuMÓs, crec, averiguar la rail 
~olaF d.el malpt\F s~a eenvenient 

posar rémei. Dic ' ''per si fora conve· 
nient" perque- ~' " Oltes ,'al més qtte ta: 
jovcn~l!tsi~a ""cafión ", "jamón" b "lj:.. 
róo ". SoJ>retot. "lirón". . 

. ' Carles ,SAI;VADOR 
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Paper Íll1prés 

J 
Hi ha quis'asusta de "ore damuat 

d'una taula. diu diaris :d'Qna.a.ateixa 
fetXa i SlS llib.,rc;s A:.UJ1a maié:xa set
mana. En vfl'Ï fan un olum ref-
pectable. Si fullegen, ' elst -diàri!; i els 
comparem amb els )llibres sota el s.1 
aspecte de la cantitat de lletres impre~ 
ses, troberrf que quasi bé de cada pe~ 
riódic pot fer~se Ull gros llibre. Lle· 
gir-ho tot cada dia és materialment 
impossible. Per aquesta impossibilitat ' 
és que s'asusta la gent. ' 

i Massa paper imprés I-diuen. 
No. tót l'escrit d'un diari lIigen els 

devoradors de lletra impresa, ans bé 
només alió que interessa segóns les 
afició.ns, les necessitats de l'esperit. 

i Massa diaris! 
No. Pocs diaris, direm sempre, i po;. 

que~ ' revistes i pocs llibYes. Si al lectot 
afanyat vingueren en ajuda els que no 
IIigen rts pe\" no saber o ' p«rque els 
estcrba la tinta, tromaríem to~ que hi 
ha eRca:-a poca premsa i poques èdi-, 
forial~. . 

Anglaterra és el poble que més lligo 
Albi és on el paper imprés forIlla mun
tanyes. Açí les pileres no apleguen a 

; alterar quasi la llisa superficie de Ja. 
• vida. 

I Un poble que critica de manía la 
faena de l'escritof és un poble d'anal

l' fabets. El dia qú.e cada persona tin-

Iga sohmcnt una comedia per eS,trenar 
estarcm en les vcspres de la supresió 
de les guerres i de les inquisidóns. 

El papCl' imptés pot aplegar a fer 
ci! asoletes, eixe m.ilacre. . 

Carles ,SArN APOR 
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. Satisfacció 
'l' Podem vore quines preocupa9~ns 

hi ha ara àl món, i amb quin grau; no
més aso~~-no.s a les pagines 4'uo, 
gran diari-finestres cada día obertes 
de no-. Si ~ 'temlÏnar la lectura' dia
ria 'com'parem els afan)'s 4e mil pobles 
amb la, calma que tenen algunes vite-
tes de muntanya robarem que aques
tes viuen en 'uu somni de mort. 

Jo Jlò sé si' els diaris produixen il.1u~ 
síóns óptiques. Peró -sí que sé que hi 
ha- poble que té pròblenies per rosot
dre ,i, no obstant, viu d,ins d'una calm ' 
al)soluta. 'Alp, de ~en taAt, pod 
mllJliiestar la seu. <l~ 'sênsibi1i
tat, que, desgraciadament, cau en el 
buid, o, ci que és pijpr, trO¡¡,csa i rebo
ta. contra ulla' costra dura. 
, Hi ha poblets, peró, ,que els duta!: 

dans tenen ~a sort de debG~r-se con
',duir per animes insatisfetes Ï'els-'pro
jectes que laboren queden prontament 
realitzats. Aixi s'explica que se -eons
truixquen nous grups eseoJars, cana::' 
Etz~cións d'aigües, reformes urban'es, 
sanejaillcnt de subsols, llavadors, et

I cét{!ra. 

Tots els pobles ,deuríen reformar, 
sentir la febra de l'época. Qualsevol 
dra s'inaugutàtln ' les Expo¡;icións de 
Barcelo,. ¡ ~evina i :per tot arreu ani
ran turistes. Els pobles ' que hall "ix
cut satisfrls els' -pillaran en ta cara 
bruta. 

Carles SALV ~DOR 
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Qualsevol día començara la gent de 
les ciutat~ a c;scampar-se per els po
blets ile s viles en buaca de I,a, fresq 
munta'nyen~ o marinera, en b sca 
del descans -o, també, del lIuiment, da~ 
vant els familiars i amics, del benestar 
que Ics ciutats proporcienen. 

Cada primavera i estiu coneix l'es
tada al poble. Es un costum que con~ 
vé -per els diners que els estiuejants 

, deixen i per l'influencia que exerci
cen. 

Ri ha estiuejant que la seua visita 
al poble la creu digna d'una memoria 
perenne, i aprofita arbres, pedres, pa
rets de llocs públics, etcétera, per a 
gravar el seu nom i perpetuar el seu 
pas. . 

Aquest art campestre no és propi 
del segle en que vivim, i els senyor i 
senyoretes que fan tals inscripcións 
demostren tindre la espessa incultura 
que planava .en la nostro prehistoria. 

Seria mostra de bon gust, de refina
da educació i de propia estimació que 
-en el cas de ' que una força interior 
vul1g ,fer.a flotar-els estiuejants s'abs
tingueren d'embrutar parets i monu
ments que tots ens deuríem estimar i 
conservar del a m'iIlor manera possi
IJle. 

Carles SALVADOR 



u Gc" és una 1'e~ ~tmlJr.rl 
tentup.. arts,èièítc es ¡,.~~ .. 0.4' m~.Mi 
publica a Tolosa-França..,..¡. que éS, 
portaveu dels paí~os de llengües ~ , 
manes, ' ço és ¡ Auveniia, ' G, scòn' 
Llenguadoc i Ptovença més' alli de s 
Pirineus i Cat~unya arn b Valencia' r 
)faDonfue'S. " , " , 

, ¿ Qui ba.uría òe dir que! els tolosans 
parlen una lIcn~ua tota diferent"del 
francés i. que ens sería entenedora t.De 
Burd~us a Marsél.la-tot ,:eï M~d~-hi ' 
ha un verger de dIalectes d'un' Idioma 
comu: oc. l nosaltres amb el nosfte
l':trlar ' popular .d'aquells ~ccit:íns què 
.dels "patois" estan fent 'una literatura 
rièa i de griln pervindr~. . 

El darl'et ;número que ha estat a les 
-nostres lnans porta, ,entre altres inte
ressants trellalls, un "Panorama de les 
nétresespanyoles". signat' Joan Cha
bas, l~èx<iuisit literat valenci:í. 

Ert "Oc"/ C{)ltViUCI'l encara les lletres 
fra~ceses. ÈxleUeit bilingüism.:· el de 
la liotable gaseta ol:citana i occitan;;. 
ta d'un grup que, despré:l de la. guerra 
g'3H; es redreça pels camins de Mis
tral, el ' poeta 'd,e "Calendan" i "Mi
reia", .~pocm·es que guanyaren unPl'C
mi Nobel. 

Carles SA~V ADOR 
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Foc al .bosc 
i Q-~in seguit d'in~endis de bosc~ al 

nord d'Esp_.nya! i Quínespé rdues més 
.gros~e!¡! i Cór.J ci foc ha destruït en . 
pocs díe5 riquescs r¡ue per a; re-cu}lerar-
les és menester anys i anys! ( . 

- Arn que hiha li!! ininis.tre que veta
ment sc preocupa de la r.cpoblació fo
restal ¡,mh .un pr0ti1·ar.1<l d'eficacie~, 
;;ra' ha \~!lgut I¡~ n\~t!n sort del!.; grans ' 
incendis de boscs" No sibem .encara 

¡l'abast ue -la d~t r llcció ; les · faFliii~ .,' 
'"que queden. sem e <:Is beneficis de)es 

' Indu~tr ic s bo-sqU\;~;, ncs-, i jn t~!lim el _ 
C0r ·dolor¡t. '. " 

Eh; pobies que tdév ~hosc hauríel1. 
I ~ 'Preocupar-sc de Ia policia ~d bosc. ' I Aquelres co!:es que esta cn li inteUi- . 
I gencia dc to ts quc son prohibides als ' 
caners de ciutats i viles; sembla que • 
po:lèf1 fcr-se Cll è I hosç. . 

Les foguf!res Ics fan sensê pensar-se 
gC)!;; sota ua arhre, tant el pastor com 
els excursionistes. Eixi. ~) camp aJcr 
un dinar és una festa per a moit:l gent. , 

, Aqucl~a pacl.la cui't~r~~ bosc mateix.pot 
prodlll\' U ,¡ mçcmll. N o ()1)sta.t~t, hI -ha 

! qui guisa alla ~etlse més rnalsdecap-dels 
. que té a casa. 

No son sempre el s pastors els culpa
bles de~ incendis de bosc. A voltes ,és 
una tímida dòn'ze!la l'autora, scnse vo
lcr, que han ei~jt à berenar i a disfru-

I 
tJ.r , el pais,tge c¿:mpestrc'

l 
Carie!; SALVADOR 
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nJort· ~ . I 

Din:tmisme constructor d~" répoca. 
Sí; peró ¿ és · l'tpoc;1 qui f:l 'D:6Ure Ja 
joventút o é,; la joventut qui fa litòlll'e 
l\;poc:l? La fulla ,~ aldavant <!ef Tént 
i t:mt mat~ix St-:,mUa que el vent S' 

l ' \ j '::t .. r ·) ~se g:'_t ¡lcr la htl a; (jlte ~l porb. 
I nug:ü per h seu~ pas.:;ió, poer la seoa ' 

I :ebr;.t de vcIocit~t. , 
' \ ~ I l'' ben' I " ,que,: .:!. r>ar,~"oxa ens exp !ca 

I 
bé Ics :Ictu;; ctón:; de la jo'Vcnt~t , dinií-
111,%\:t1 .• ' EH:), c!s ;ovcn,s, so.n cI r:\ otor 
de J'¿poca, _ 
, S-i la '.'TI,a.\\. de p()CsÍ ': fa ',*-,itea a 

; les ciutats de r.4joll sC1JSif,liIitat desit'¡ j:~rÍem que forell' profitoses~ pçr ' a Ics 

l
, ciu tas i pe: ~L; ¡~ octes, 

j Cr.h:sS 
, -



GLOSARI 

-De la bellesa 
Hi ha product es extr2.artístics- an

tia rtíst ics-:-que són bell s. Una maq ui
na d 'escriure, un avió, una sabata, ¿ no 

són coses belles! no cap tiven t2.nt com 
una obra d'a rt? P er a no res h:! ent rat 
!art- I'Art- en la con st rucció de t als 
cascs. El constructo r no s'até a cap 
altra cosa més que a la ut ili ta t . Més 
enca ra . Só n p roductes aq ueixos que 
tls fabriquen més les maqu ines que no 
l'h ome. La belleta t els és donada per 
gracia d'orige, espont{¡niament. N o és 
la volunta t qúi l'ha feta. 

Altra ment hi ha productes a rtístics 
que no só n bell s. ¿ Qua ntes t eles de 
pin to r, quantes escul tures, quantes ti
¡'ades de versos 110 ' tenen res d 'agrado
sos ? 

S i ú, volent fer art, no'l fa, i un 
altre, no volent- lo' fer , el fa, . ¿ per q ué 
hem d'estar tota la vida a labant a lIó 
q ue és menyspreable i hem de blasmar 
alIó que és bell i digne d'alabar? 

S'ha dit sempre que la V enus de Mi-
, lo és una obra ha rmónica, propo rcio
nada, ben feta . l bé; jo asegura que 
una roda de bicicleta és tan harmóni
ca, tan proporcionada i ta n ben feta 
com la célebre escultura grega. 

l per fe r sembla nts afirmacións ens 
diuen tocats de l'ala els que no tenen 
u lls per a vore la bellesa dels prod uc
tes del maquinisme. 

Carles SALVADOR 



GLOSAR! 

Ruua B. IB OlrriDa 
Ja plou. Ignore si l'area de pluja és 

gran. M'he a lçat avuí i he trobat els 
carrers han:;ats, la fu:ia dels arhn_s 
lluenta i <:Is II,lUradors somi1iant la 
colEt:!. 

Q uan aquc~te3 paraules ~~plcgt:en ai 
pú"oEc potser lIu ira un ~01 cl'estit:. Es 
per aixó que he (l'abstcnirme so\' int 
(~,: ghssar temes que neccssiten opor
t u nitat. Fer periodisme des de un po·· 
hle lluny 72 kilómetrcs de la !{edacciú 
es una mica contr;lproducent, pe'que 
poden pasar ::0 hores des cIel m(,ment 
(Ie redactar a l moment de publicar-sc 
els comentaris . 

Pe ró r("~ no ii fa. Aquesta di~tancia 
tle la capital me és bona i per res no h 
c:unbiaria ara. Digam, pu ix, que plou 
i q ue els llauradors estall conten ts i 
ds pa5tors perque te aigua el bancal 
i la garriga. Trobar una massa de gent 
com ia t rebaliadora de la terra arnb 
la festa als llavis és digne d'anotar en 
1111 dia que el cobrador de conhibució 
i!iura el s rebu ts . Ara no per co~es dels · 
homens que . s'en alegra el lIauradòr, 
;,ns és per coses de la Natura. 

S i la te r ra dels bancals se clevillava 
de set obrint milers de boques en el 
crost ó , per aqueixos c1evill s baixara 
més depresa a tota raíl el líquid ben
factor. l la boca resseca se tancara al 
bany de. la pluja men uda. 

Carles SALVADOR 



GLOSAR! 

Sense tell1a 
E S!:;l ' ;¡ SC;¡ q i:otièia na d ,~ c,)mentar 

té la possibi li tat d'una "panne'" <Íe tant 
en tant. Avui no t inc tema. I, IlO 'obs
tan r, he pres la piolna potser per iner ..! 
·cia. Sense tema m 'h e posàt a e~criu !"e, 
és a dir, a ti tula r la g lossa com cadà 
día acosl U1l1t· . E l que prim.~l· h :: escrit 
ha e3tat sobre eh crims 1l1isteriú ,: 03 i 
l'acció de la polici a . ~ o he a plegat a 
mitja q ua rt illa i he t rencat ci paper. 
Desp rés h~ escrit quatre paraules so
hre la professora Adelina Barrés i en 
¡¡,plega r a comentar les . oposicións al 
Magi~teri m e s'ha posot tr ist el cor J 
n'o he pogut cOli t in uar. He t ractat de 
cúmentar l'actitud dig!lísima d'uns jo
vens intel.l ectuals d isposats a expan 
dir ¡ de~/ ; iibera ls sota ei consell d'Or
tega i Gasset i h e Ïlagut de plegar. 

" Pann e " . El motor del glossa ri n0 
iun-:ia;l:: avui. :-~ o tinc tema i m'ha uré 
d 'alçar de b taula sense fe r la qual-t i
lia que, com Ul~ documental, t in c la 
~o rt de poder te-o.- cada día: 

TI-ist de mí. Si dem a n o funciona re
g ul a rmen t el motor m 'hauré d'agafar 
a la copia de coses vell es, més velles 
que la meua existencia, d'aquell es que 
en t ren ja en el dorp ini dels h istoria 
dors per aruono ma.sia. -

Cari~ 'SALVADOR 



GLOSARI 

Del valencia 
Es de costum que el ~1antenedor 

dels Jocs Florals de Valencia lassa el , 
seu discurs en valenciana llengua. En
guany, el ll oc d'ho~or ha estat oferit al 
senyor Garcia Sanchiz, eixe vafencia 
especialitzat en "Charlas Iírica's" 'Tue 
tanta clientela d'oidars ha aconseguit 
i ha renunciat perque ell el vo l c!:~fa fer, 
el discurs, en castelli. El \ír{c orcrdor 
té tota la raó, i no ap legue a comjJen
dre cóm el R 2. t Penat actual té =ca
ra miraments sobre l'u s de l'i d1oma 

I quan admet el cast ella en trebalIs ~u e 
haura de premiar i no l'admet en els 
di scursos que, desp rés de tot , sórr ¡;(;Ta
tuits, si bé d 'honors maxim s. (En· épo
C;J. d'antiga pa\ítica algún aspira:rnt 2. 
;-Jlinistre va fer allí Ia proba cie Ja. seua 
oratoria.) 

Garcia Sanchis, que ha transformat 
el seu nom en el Sanchiz cie reuam 
universal, té cimentada la seua faoD1:a 
en castella. Si el Rat Penat . per nllhl;a
ments de costum, vol els discursos en 
vaJencia, el senyor Sanch iz . per npra
ments d 'ofici, si per alt ra cosa no, 'vol 
el discurs en castella. 

Diuen si en conseqüencia el .lVlarute
nedo!" Sel"a un canonge. Ho sentim. 

El "charlador ", al cay i a la fí més 
e:.panyolista que es senyor Amali Gi
meno, que discurseja en \"alenci;i en 
ig ual ocasió, haguera dit tan boniques 
coses a la Reina de la Festa. senyore
ta Pepita Samper, i tan poéticament 
íloralesc, que segurament la societat 
d'amadors cie les glories s 'ha perdut 
€l di scurs que millor li quadrava. 

L 'any que \'e sera, si Deu ho vor.. 

Carles SALVADO R 



GLOSARI 

,.. 'ütre dia ~ig ésser P(01apai&
ta ld'una festa de J06S 1ilorals.....-més. 
lleT Jot el que té de Talencianía i 
t;nl valencià que no pel" tot el que te. 
d'e carnndo'na i vuitcenHsta-Oti ac- ' 
tu~ també com a -vmtalonista uri 
joven"íssim capella obligat a fer .. 
discurs. Orador ~II d~s de púlpits 
ciutadans, l'estra~ d'un teatre en fes 

o o ta i el públic hetet"ogeni <k crem,.. 
cies i ideals no, li era SOIl(!p,t. : 
., i\quells milers · d'oidors, . 'coneixe~ 
dOrs ili! l'oratoria 'và1enci:ina en fes:' 
tt!s '¡sèm blants, !,!Speraven el Jove 
ora~m ¡¡na ,61ip'eral1Ç6.q1lC ~ 

veh .a to 'or , i.l t¡pcar en realÏ1ïf 
bV~, ~3 j J 

to~ç4 P~l"~.ci ca¡wlla .i
se 1 vm1iH¡a 1da ' fil Vall ~AI 

I .caMW IJ P'o et púl' DfB¡ué c~ea 
plenès , g'inte~é,s en úñ ' ffe,n~a ~ 
Picre.?'ü rf · arltsfé de l'idlMria r 'ttrt. 
'p' sador. ,estan units en la persoty& 
'd' u¡ Joa~ . B~navel1t . Tal fou el s.e':1; 
<li$curs, t;LI la -diq:jó i tals les i!iees, 
que un ~enyor que al meu costat 
estava va. dir-me així, tal com sona: 

~
'(¿ Qyé le p~rece, hay idio,ma q¡i~ 

ce <Iue el valenciano ?" 
.. ' ep'orte l'anécdQl:a·. per ajustar~ 
.m a l'am·j}ient. \ a l'¡mp~ssió que 
e BuuHcn~d9r Ocis 19C5 Flo&als de 

.len.cia cele}>r .. ts ara,. fa : .. ·4ies 
va¡ causar. 

;Es ycri.Jt; eP) llavis com els del 
senyor Dt;llavent el valençift. és dol-

o císsim: No cregau, peró, qu~ Vacon
seguit: la b,elletat és per procedj
m~nts ingenus, no. El mantenedor 
és un estudiós i va, e.Xc.loure del 
sep parlament tQt bilingüisme i to
.ta: barroeria del "alencia que' ara es 

I parla. A ixí és COllI li resulta un dis
ê1.)rs possible de . fer. exclamaT al 

[ 1lIf U ye.í <eP alabances IJIlturals- ¡. es,. 
pomanles. J" 

I ... Carles SALVADOR 
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Som en uns díes en que ~iariS 

v~nen materiallllent . plens. • o és 
que abans vinfUeren bmts amb 
clars ~er falta de noticies, si!1,\ que 
ara port~ t'lltes coses d'ipberés. 
que ú no.pp deixar de. lIeg~r cada, 
dia milers de ínies. l 

Talment a ó és cansat. Les hores 
que el pro ssionalisme ens deixa 
lIiúres aba les podíem distribujr 
de lerfllt in era i sempre eng l'le9tt
-Ven a~ pes poder somniar des
perts. Ara,; fa u~ díes quC; '!li e! dia-' 
ri podem,; llegir. Voldríem enterar-: 
~os de !eL t; del Congrés de la Socie
tat ' de~ aciÓns, l'estrena 'de la co
fltedia el mestre Vives; el curs de 
ldJ curacións del doctor Astrero, el' 
Crilll,' del "Ricardito"; la p'olítica 
fr:1ncesa, les elecci6ns fr;lOcêses, $ ' 
tres [nfonna'Cións d'interés, i encara 
vpldríem saber coses dt les Exposi
clónlda poc inaugurades, Resten els 
ahidt;~ dels nosfres adniirats, dir~è~ 
tors .espirituals i Ics recensións de ' 
coni~rencies, ' ,- , 

' Fjns que ama¡ne la faena ill~s . re
d¡lccwns no podrem ' enterar-~s 
.JOb .poc- esforç ,~e ,,~ot el q~,passa 

al món cada "int~i-quatre hores .... 
I ¿ Quant estarem ' Cli1lltdntS? Si hi 
h~~oques coses d'inter~ .besçantelll 
el 'diari ; si n'hi ha mass'a protestem 
de l'acumulació. Nb"obstant, hi ha ' 
up remei: la secció documental. No 
é~ ' Iii . secCió ' índex illa mariera de 
"!ltl Debate" ili el resum a la' mane
~ de "La PUblK~"~ .Es l'article 
doc!\mcntal del dia a la manera an
ilil-tfaria que Salvador Dalí fti des 

dt . París, peró ~eDSe ~ ~;3'ir de! clos 
.parisién, devegades sense eixir del 
cabaret o del carrer on 'el cabaret 
fa la seua ebulli~il> 1llÍ>~.a. 
l.UIl, ¡¡rticle-cocktail per. p!obar si 

a!,~b. ell ells" à.contetava la: ' p.temsa 
d rt. . . 

. - Carles SALVADOR 



Les ' curacións del doc or Asúe-
· ro, qúe tant ' han tet 'pari r: ja han 
sugeatip.nat el poble. Si l'a. o po 

· cura per suggestió, el ca~ ~s que la 
g~qt creu 'que les curaclóns e'~isti
xen. Hi ha ~na suggest¡ió cOl;tecti
,.'a ara per. . causes méd

f
' ucs. l¡!l po." 

ble, que ~n facil és e Po.rta~ ell: 
· ocasió ns, ha manifest t una vega
da ~és l'~sperit senci que Den; li' 
ba donat: Aquesta co.ndició de l'ani
ma Po.Pular és igual í que a. Rus
sia, per exempte. t nin, cauterit
zant la bJ&flCA b»rgaesa del seu. 
.te, va *onsecuir e la 
la br¡mc:t obrera, b tota la 
ram tñeaetó , ~ixa -d'cxist'ftr.. 

El poble rus va suggestio.nar-se, 
Cre~ué que els mals havíen estat 
curats moraeÍtlosUnénL ' }<\dora J..è... 
nín. Et re' ma rus, ru:ró, subsi~tix . . 
~ no dlli que ¡ef · to.r' As~ro 

un lucitmad de la '-a-
¡JOII ... u\:¡" • . j ~q el. ·J!I._Ks. 

les bandere
tes-per exemple-és la co.sa millor 
per a fer é!l~tlrrlr- )'iÓfahck. . ' 

I la gent ompli els co.l.legis on 
per wig <te b çleret~ eu§Cnyen als 
nen m ud de Ç(l!Iciximents. 

vi , I~s h.rh~retes no apro 
fi.ten per .a ensenyar, sino per sugges 
honar els ~'lres. . 

vdÜ:"ía..AlR èl' r edimeftC c-u
ratiu del docto.r Asuero curara 
com havera , vol~';lS qu,e el l'r~cc;P.j~ 
ment ;é,4ínl ftattrèra I:urat 1tüssia. 

Sense suggestió. Per no. tornar a 
paralisi. 

30 -v- jq 2, c¡ 



GLOSAR! 

Sionisme 
." 

. fenirn a' "es . mallS " ~n llibre . ple 
d'int'eré~ : " " El Siò.nis~", redactat 
per el paré VoItas, ben conf'gut en 
Castel16 !per les seues prèrlicaci6ns~ 
Es l'historia del moviment jtt'dai¿, 

'~l1e avu¡' va: . dirigit a ' r~poblar la 
I Palest'¡fia, a refer la llar, a, crf'ar 
l'Estat juc!eu, ja quc ha estat ., semprc ' 
un poble, una nació escampada per 
el .món i que ha sufrit pcrsecucións 
en' tote~ les é oque~ tant a orient 
com a occiden . 

I No és Ja ~era vegada que eru¡ 
• ocupe 1 ~el moviment judaic. Com 

a rass~ pet;s~i~ té " 
un CQr rçR.IPlni~~ j • ta p . 

' estigpcra en JG 'nostrC!s mans: 
. judeur. relltregèJ'Íe~. 

El paTl~ Voltas "ens fa- tornar a. 
eliT quatre 'J>ar2i1itles, ara qué per 
aIll'eL-ur. ,el seu llibre tertm -tJ1'Ia 

Il!!l}or cone~n~ ... del problctn~ .. he
br.cic.. 
. Els- jndeus fe rmm un poble digne 
d~ma:jor sort. Es r'tligiós, espi:itua,. 
list-~. molt intel.ligc;:¡f, artista, pen
sador., poTrtic. Els ji!lleus han ostat 
pinta.1:s- 'anns j ' sonI, nàturalment, . 
com' qual~vol altre¡mbte de millor 
fanút:.. Hpt"est~f pintats antipat~o~
te~ ï, s:on, pot~er, més ' Ilue cap afure: 
poblè,- adoradors de 1!l- seua terr.~. 
la Phll"'Sti~a. Els noms" de Sió i }'e"-· 
l"usatr""!J', per eixemple, ;mcara els m.l 

r sospi~~ 'd'~~lyor: . I 

Aq.tre~ta descripció, !lita per U1'i-' 
frare intel.ligent i sayj aorn el pare" . 
Volta.s,. tan coneixedor .forient, fa' 
pensar en ¡a, mcsquineg:¡, d'esperit 
de' tan.-ts cristiàns antiser.:tites ama
nits a tota hora a obrar ' contra els 
jué!eus-a tallar-los 'el colli- q~e as, 
piren a poblar la t erra deb: seus avis 

Recoll'egam 'la sificienciéil i hi com· 
prensió del simpatic i ent'l!rat pare 
V Qltas. -

Carles SAL V":A.DOR 
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.Aquesta nit h rebut!a !llrimf-lÍ'a 
mprcssió de te e!ee~óm-s ~ angl'/e. 
!iC"'S. U na de ks neognaks -es el " ot 
be "les "dónes.. ambé h0 ,1$ el vot 
iRIs homens ~ tota e1eoti», natu ... 
IJalment, pet¡ ara les dimes" la ma
mestació ~iea de !<CS .«me!) an
!l1!eses és ple drun inte~ :rm:t vist. 

L1imprC!SSÜ.> és que 1«'$ (UÓ1lCS s'han 
ci!edicat a 'PtttaT pel JaIéí . .lIona se
'EVal. SenVoli! d'entenilNeJÍt" Els ac
~ de c.i.iti.laní¡iL &aD de fer 
vompte,"urib la soJt..:a {IPe dona 
~ lIiberta:'t .tU¿ció. ' 
" Ací el díàJí ue tinpm.t:Ieecións 
'ThlTibé v~ ' les dúa.es. ~è totes, 
;e;. et¡rt. Per :Bguna CÒ!'a $~CO\llen
~t. Prengan ~1 que JIG!I) ,QJIÍl$e1ix
'!Pen i fem 1uD us deli ~l'il:5. 
~inc la \ímTJor . pe~w.~ et ue les 

~llCS d'~!Iit)5e pr~. - ~n.<rom les 
:snglescs. E;Jamf;í el de<Í~ aJ'es
.gk-sia i a h ~n:i. Pcr la :tardc, i 
crml qui va :a fíer visites. ,ñwtaran 
"éh. coUegis tèhirtorals. P:v-1t d'àlló 
t.'lIlft més conec, 9 és de les <i&nes de 
f<Ü\i.le. D'a~udll: pobles qu.e- IM les 
~'Ít:guçs "lflcceifus \ ¡" iLOIli~~ (me 
VÍll:Wcp yel matí (,tl'Cl1 ci.; qut: d ca
cÍ(: porta\'a dcl11Mt:1,ç. 

CadIS SALV AtDOR 
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~le plav .cecc?rdar. ~ra l'cñ:vestida' 
qúe contra el ' t6pic r~eni;~t ¡ {et ", 
a t ribu'it als valenci{uls. al cal"Úter. 
·,;atencl.i. fdu e1 mag¡¿~l '1lra<lor se-! 
'Ilyor Benayent en U llll iesta d~ poe:' 
·sia. ...,., I . 

Me plau ' perqu~ 19 tinc 11)1~ per-o 
som;.I ' av er.sió 3 les { fases teles. als 
,lIòci I;omúns, ais tópi('s. Qu~n jo 
mateix. me pO$e ' ci ,desfer-ne algún 
sent un ~O!g inméns. Ql1an veig que 
un altre posa. uú tópÍc damuat l'en
clusa de l a (Faléctica i amb ¡el mall 
del raonament ~1 d~sf~, el h cu es
p irit s'ompli desati sf~fció l.~m t,tna 
cspo:ija s'ompli d 'aigua. 

Quin goig no setia e: ¡I;ll <;u en va
re el senyor Denavent tritl.\: ant el. 
tópic tan repêtit .de ~1,Ie ,ei poble va
len~!a és poble de "p~~ sat i fet ". 
l no; elsva lencians,pe r a conse
guiJ. ~n éx~t esclatant, t l cb;dl'!n com 
gua1Sêvol . altre g rup de cil1tadfms 
'del món. Les mateixes L.,1J.f. 't jose
fines- dia l'or;¡.dor-neces.sttc~1 Jor-
g:;\l1ització de tot un ~ny, orghnitz,a
.ci6 que res no, té qu,e ·el1y.ej :¡r a · al
\n:s del '~omcrç 'o de l'ir:.d ·.: ~,t riil . .. , 

La frase és Q~¡ca, 4 . cufÚniq, 
!curta i tai4tnt. :t'f poble l'ha admc
'sa sense pCIl~. 'L:h<i trob.at .feta, li 
lla . agradat j la repetix. Peró no i¡~
c..1ou síno u~a ver itat relí'.~i 'la, una 
y e.dtat lIullyana. No pot bscr apli
:cada CO ll;l. , a definició del C<l,ní.cter 
¡<t'Ull poble que treballa a la l;tanera 
'del nnst r.e poble . ) 
" Sç :' Íc,m ~m .p qj¡1;: d·~ ti f ~.· .. :>:(.,t, i (~ è, 
~l c sp:· e oçup;üs . L <: 3 :10¿ ~ r C ~ f d b rc s sc . 
rí~n ¡~ l :l . .; ~ ;t in1p f'r tcct('3 ~ : l .: ; ... ~·l fi lies 
de 4-'accié ~flttft:'t: l-no !:~ dtr
ra bIes. 
,l"'n~ , lect:1' s, q ~íu ')se¡, .ha· 
<:teat . el gt alenc;jt., <Sitt*n 
.Pf~ptres i dig es d'à~ li!' l llaix
c .. des sota ê1 signe d'un "p(' Ilsat I 
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, 'I GLOS 

'. ~s. de ~ .. l 

, N'o' .,.~tel1ïc Qàflar de les dó1J.~ 
• d'ara aDS ~d@ ;tiónes e ¡neses # 

fa UMS centuries.. I més 
dÓneii., dels nbms-de dóna d'aqueJU 
lIoms ",,"aciosos, ja perda no'bebl 
si~'per a sempre, .ue 4Iorí com':ri»t 
ses .ell un jaflli ~ les cases seD~ 
ñvole5 -del Catí lIedieval. 

Na Dolcina, M'a ~{~rtiJteta, Ña 
íResp_dina, Na Violant, Na Com 
panyeta,. Nll Errllesenda, Na Gen 
(;~, Na NO'VeUeta, Na J:lcmeta" 1 

"lloms per a d~s que a~:.::av~ 
la faç -PiJida-..b1ancor de-ll 

guai¡'4J" el ca¡"r <lA 4.e1¡¡. fule.st.--als 
g6tics des ~Mers silenciosos. ca 
vaU ' de Catí. lloQl:S per.a dó ... 
l14S q,W,! ~.<>ltaven .,. prédica t~ 
imatjada de Sant lr~. Ferrer' 
que c~lJte~l:aven , pintur~s -de Ja
GOflla.rt • . 

,N QlUS d'Ulla ineomparab~ d&I-1 
~, d'amor t,.miliar; que s'ball ' 
p'ronunciar arn ;el somrís als llavis 
i l' alegría al coc. . 

I . 
Noms plens de féminitat i ·poeÀÍa. 

,Adorables nomS de, sens . du!)te, 
adorables i ador:¡des dames catine
-ses f¡-ue filarien I • i recitarien-bata:
des mentres els 
il1:& comen 
la $. 

N o j .. stos P 



·1 GLOSARI 

tmp~rflciú ~IIBDI ' 
Front a la mar, i esguardant els 

peixos i les gavines, fon' que vaig 
compendre un dia la hagedia de 
l'imperfecció humana. Als homens 
els falta les ales per a ;volar i les 

! branquieS per a viut:e' sota ¡'aigua. 
,Són aquestes les imperfeccións fisi-
I ques més grosses, les q.ue- més .fan 

adonar-se de lo .avara que ha estat 
' la N atara al crear-nos. Ens man
q uen sentits i habilitats instintives. 
Peró e~ volar i el nedar. cow les al\S 
i els pélixos' és de tanta nécessitat 
com el caminar i moure el:! braços. 

Els panxacontents tot ho trobert 
be. Els' agrada el món tal com l'han 
trobat. Per èJls ni s'bavera inventat 
la roda, base de tot maquinisme, ni 
.J!avió, ni el ·submarí. Forem encara' 
en la prehistoria de la nostra hist&.
ria i alabaríen -aq-ttell estat de-sel-v1l. 
Altr~s 110 estan c()ntents, i si no 

se desesperen és petlt~e ten~n el cor 
massa bo, i el rao,nament, i l'inteli
geneia, aquesta raó que sembla, més 
qve per a viure be, per a viure ma] 
als germans que trobem prop, 

I 

L"t possesió submarina de la mar 
ens donaria. un· mitji d'evasi~ i fl 
de J'atmósfera d'e!e,·¡¡ció Je carn ï 

. esperit. Som imperfectes perque la 
Nat lua no ha vol1gut donar-nos el 
9ue 110 h~ negat uts anima'lóns, que 
són felisos precisament perque no 
tenen us de raó • 

. Aquesta és la tragedia d<Ï l'imper·· 
fecció humana. I Carles SALV' ADOR 



GLOSAm 

AsteríscbS 
La Bilríseima, damunt :de la g<'VLJe

ta de carni~Itr de la mitJ3a ÍIDuna, fü. ¡1Il
tir. P <Idtía tIlIDIar-se els P'ws:" 

* * * 
Sel!lWO! q"re busquem ~ IPanderí lli?

l'Ossa/, menmr ens ix al p foti; la ft'.!]le¡;¡" 
na ctmSteD~ de Cas icfI1!2, que d~ .. 
mana.., ~ad'aI c:n creu, l'a.J llIDina d'UU31 

mira~llu. 

* * * 
Als vjiJis. illteraris dels ~l»!eto ides s~ 

oposem 1h, ",iirtuts subscc,lIllI:Ïent .; dels; 
poetes. A, la imag inació !'~o sa líins- · 
piraciq¡~ . com: a la luxuriil s'oposa Ja l 
castedait. 

'" '" * 
Des de' q.ue les nostres ; dónes han I 

acurtat: les faldilles les fmriques de' 
sabó van nro .. itant més pa':ltilles . . 

* * * 
L 'ac¡u¡la;., arbre urba, t r,,1lII uns rams 

de flor ,. la òiada, blanca i perfumada 
com la boca -puríssima deb inÍams. 

* * * 
El sol no es pon; t ors t l coll, per 

dor mÜ", clamant el coix í de' la tarde. 

Carles SALVADOR 
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GLOSARI 

. ANU:!~~Cl~ -
Per moralitas d 'autor és costum que 

els autors no escriguen crítica sobre 
les propies obres. No crec que per ú>r
ça hagueren d'alabar-se. Peró esta mal 
mirat. Es la crítica i el lector qui sem
bla té el s drets del comenta1'Ï públic. 
L'autor no ha de fer més que baix:tr 
el cap i sofrir, si les hi ha les basto
nades. Si hi ha elogis s'han cI'aguantar 
amb els ull s baixos , tam bé, per humi
litat. 

Clar que Víctor Ruga i altres grans 

j 

i mitjans escripto¡'s han usat i abus:Jt 
de la' propag:¡;cla escandalosa de llurs 
.obres, perú aixó no és corrent. En ge
neral, qui manco parb d'una oo'ra. és I 
l'autor. . 

Els autors de teatre han trobat úl
timament una valvula per a eixir del 
corrent. Han trobat el periodista d'in
terviú que per servir al lector de diari s 
demana a l'autor mateix un judici de 
l'obra en vespres d'estrena. 

Ri ha el cas de l'escriptor E.. Gimé
nez Caballero, que en ocasió del seu 
"Yo, Inspector de Alcantarillas" se 
critica ell mateix, ' manifestant que. 
a quella era la p1'Ïmera crítica que del 
seu llibre se fea a Espanya després de 
les moltes que a l'extranger s'havín 
publicat. E s trist a ixó, no obstant la 
circunspecció obligada per moralitats 
'd'autor. 

Jo, que també soc autor de llibres, 
ara que ti nc en els tallers de l'Armen ·· 
got un at1lec de poemes, vullc fer un 
anunci, no una crítica. L'anunci pot
ser m'estiga permés. 

Se posara a la venda d'ac' pocs díes. 
Se titula "Vermen en to majos" i és 

. de l'escola dita d'avanguarda. 

Més que un llibre anuncio un fill j 
meu que l'estime Carn s i fora de carn i I 
os~os. I ~0n:- a tm desitje q.ue ving~ ari 
mOR p.recec!¡t çl~ lçs meues.'salutacións I 
fJa~e:ensals. . ,. : '" - : .-. f 

pessetes en l\ibreríes. 

Carles SAL VADOR I 

=~~=~:======",....I . 

11- V/ - 1, ~ ~q 



GLOSAR! 

BALDWIN 
I En pobles de se~sibilitat política po

den donar-s~ casos com e lde Bald
win, primer ministre anglés dimitit per 
derro dets cOD8eTvadors, qui +:é- un fill 
que ha estat elegit diputat pel p:trtit . 
laborista. tTionfador. 

En pobles i en families . 
. Baldwin, fill, laBorista, contra Bald

\Vin, par;, cap dels conservadors. ~o 
ens entranya massa. 

El que ens faria posar els ulls .:om 
unes taronges és un Pérez, fill , liberal, 
contra un Pérez ministre dels conser
vadors. 

I és, segurament, que en algunes la
titúts ets fills de les gran s figures polí
tiques naixen ja amb el credo dels ra
res . . O al menys_n temps d'e1ec
cións-se deixa:ven "encasillar" sense 
conviccións ni entus.Ïasmes. Anaven 
alb.vores al Congrés com qui va al ci
nema de moda i prenien una acta de 
diputat com si fora un abonament · a' 
les funcióris ,del Teatre ' Rea] de ~fa~ 
drd. Els mals-de-cap polltics els pas
sava el pare i el fill no tenía més flue 
seguir la tradició familiar i h,èret~Wl 
l'epítet politic com un títul de nbb.1esa 
més. Aixl, els fills, duts per !'ímpPtu 
dt"ls parfs, aplegavell a U~ .~nve,;a-
bles altures. ..~ 

En el cas de que el fill ne--"ensaq 
com el pare el costum era no inten-in
dre en ' la política del país. EI,s ~ ¡·~ts 
de ciutadania eren deixats a un · ri"ct; ', 
perque ningú no li diguera desca~t:it,_ 

En pobles, famílies i indivi<ius de 
sensibilitat política pot donar-se ca!>oc; 
c om el cas Baldwin: el fill &~rr tant 
ei pare. . 

Carles SALVADOR 



GLOSARI .. 
Comentaris 

Hem llegit, en rcspai d'un? setma
na. un s comentaris de diferents comen n 
taris tes sobre una mateixa persona, 

's sobre la poesia d'un mateix :wtor: n 
l - .Rafa,:;l · Alberti . . 

a Cada comentari llil;cava per el SonI 

Y asfalt, i mentres ú posava d,; ,'olta y 
mitja, con solem dir, el poeta. alt,·~ 
l 'al~baven fins · col.locar-Io ea la ' ,té!; 

.r alta cima de la poesia lírica. 

1- "Azorín" creu 'I ue la poesía mé s be- "" 
,- lla . més fo nda i de més pcrspect. ves; 
, . ideals del Parn;í~ enpa nyol l'lta e,cri-
,- ta Alberti i se titula" El Ang"1 de los Im 
il núnlcrns ". Un altre Cl'ític consÍ f!c ¡"(l , 
'- l'Alhe.rti C0 111 un dcgenerat--lilcr;lf ia- . 
~ I men t-i si me deix eu interpretar e l sen i 
:.t tir de l'article. com un mal patrio¡ . ~ . 

() N o caldría dir '1 ut' estic. en a(luest ~ 
ca~. al costat d '" Azorln ". No (""llec to- ~ t:!i 

a ta l'obra de Hafael ·Alherti. per moltes I f1 
1- raóns; pero\¡:om hem eScrit al~u'1:l ~ o- ¡¡l 

y ,' a'- cl títul d'un pocma-re!:ll·io .,.t<!a 
! - amh els números, me ve a la !ncnloïia 
o aquell poen1.a albertüí d'AIbcni tkdi- ~ 

e ;'1 a Harild L1oid , estud ia nt ;l1n esC 
e trora del qual-po tser la més p ura i 
,. hd la-diu ai xí : 

1- " 29. 28, 2i, 26, 2::;. 24. 23. ~2. 

;- Lini s 1l1 C. Abst r~H: ció . Jo .1 11't~ n ': :l ig Ja 
.C del hra~ d'" :\ zó r'n " a salmb;' Rai'!c l d . 
1- Alhertí . h¡ 

e 
1-

Carles SALVADOH e 
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GLOSARI 

~. . Dolítico Y lo inlhlm~ntlril 
Gra€ies a Deu la cosa no és en ca,Sa 

nostra. Es a Italia . Es la indume(ltaria 
femenina la que reb el mot d'ordre. Es 
la fa·¡da curta de les dónes feixist(·s. 

Peró ¿ sabem quim. comença a curte
jar la falda? ¿ Quí sap quan és Ib.rga 
..una fa~d·à? -~ 

Pareix que el terme ·mig· ha .estat ' 
col.locat al genolL Allí per on se Gobla 
la cama se dóbla la ~ergonya . Falda 
més curta que el genoll: poca vC'·go
nya. Falda més llarga que el gelioll: 
molta vergonya. ~10lta : moralita~ fe
menina. Poca : in moralitat. 

l ·no. Una dóna ensenyara o no les 
cames segóns la moda. Ara, pareix que 
les ensenyara o no segón la manera de 
pensar políticament. Sempre han ha
gut dónes Ínmorals; fin s quan la f:'llda 
arrossegava per terra. Ara també hi 
ha virtuts: Si no creguerem en q~e hi 
ha dónes virtuoses hauríen de pen sar 
en el fraca~ d'unes doctrines qu(' han 
de prevaléixer en tota épGca. 

Sentim l'intervenció de la política 
italiana en la indumentaria fe menina 
per aquelles dónes que apleguen a dub 
tar si allargarill1 la falda o acurtaran 
l'adhesió al Duce. 

Eixereís tan estimables tiraníes la 
moda que tot podrí passar. 

Carles SALVADOR 



GLOSAR! 

El calendari 
,Del5 projettes dé reforma def. '6rk ri

dari :'oma el q'ue mé's m'a:grada- é5 el 
referent a la creació d'un mes nO'J. Cn 
any' d .. tretze mesos sen i un any més 
Ilarc~ que els anys actuals. S'allar~aría 

la vid~ en força de la illusió. evi<!cnt
ment; peró com és la illusió qui t 

res C"'!:'e!l desagnulabies t'ns ta pl. 
aquesta de viur.e més, obté totes les 

: meu,es simpaties. 
5~~\~Tgp:ía la vid¡t aixi col11 augmep 

taria la riquesa, el benestat: social per 
tant, <;i els duros, a una ordre, tingut:
ren sis pessetes. Hauria mé., 'per;;enc8 
riques, més mil.Iionaris sense fer més 
po~re~ . 

, L~s il.lusións, encara que s;gec>l 
filles .ie la paradoxa, com les ano~;¡ f1cS; 
satista !&.:ç,~?i 'cQm la ' rea li ta t. La :-~'-1Ii
tat, ~~m plenament quan no és 
adveE~a,:a~ilJi.t~mantinguda. 

'D~~':i?9f'ma"~~~lèridari en el s~n
'tit de 'fer~nos ·cr.e#l":e' · que la vi<la se 
'a llarg;, i que els dúís·1!.e ·treball s'a;:ur
.ten tindría .una ,a¡:eptaóó unanime, ~o
bre t0t en els treballadors. Els horocns ' 
q~e tr~~ten ' cl'ap'rofitar t ot es les hores 
del di;> i a lgunes de la nit, e .lcara. són 
aquelJ~ que aUa en el fon s de la ., eua 
anim:!, tenen encesa la fla ma de;: la i!.lu-

; sió qt;e espera ha de vindre un ' dia lue 
, no hluran de treballar. 
II Jo, al menys, si treballe huí amb 

afany és per vore. si dema--el de reú iB-
, medi:lt e-n la fulla del calentiari-I'!K 1 
,pass.at me el dia :1I11a cama damunt de ' 
l'altra cQntemplant el passeig de ~s 
HÍrv.oll! ~ . 

Pero' les núvoles passen i jo escaEa
ment les miro per el rabet de l'ull. 

Carles SALVAD 
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GLOSAR! 

[lludint.IEn. 
, Quan el ,torejador ' don V uan P.dnlon 
te lidiava ' toros a ben;!ti~J de . la futura. 
Ciutat Univèrsitaria' " !;CRM' veia 
jo una acció digna d'imitar j d'al.:lhar. 
Els estu'diants han manifestat agrai , 
ment i ara en un pergamí, tot ~)flat ; 
el nomenen. estudia?t honorari. 

'Una cosa paga l'altra, ¿ ve.ri:at i 
Doncs no: D'estudiartts honoraris l';' 

tcm mancats, peró d'estudiant~ ctel:
tius més encara. Fa falta que ,; .... brt
guen més llibres; que hom e"scrig" més 
Estem lluny d'aplegar a suoerar d rc 
(,ord blibliogrific anglé~, el majcr. p.:r 
.:ta, que se conex al món.' -

El fer estudiants honoraris .. :.kri 
que no' se Te¡1etixca. Cauríem f:n el 
vici de ser millor·, mé.; desitjat, el rí
tul d'honor que el d'efecticitat. 

No voldria que aquestes pliraulcs 
tingueren un sabor de crítica. M e pa
reix prou raonada la determinació <!l'!s 
estudiants generosos vora ' don Juan 
Relmori~. Me pareix 'be p.trque I eH!! ... 
mant d'honor és un Iidiador de t )1'( • .5; 
jo (}'Ue soc ant1taurófil. Crec que <!s a 
l'única espanyolíssima professió ql!~,1í 
vè con 'anell al dit, perque en ella ~s 
I ossible guanyar la gloria sense s ,'l.t.,~r 
Hegir ni escriure. 

El que no estaría gens be és que ara, 
¡,:er tornes, l''' Asociación de ton.'n,~" 
nomenara "torero honorario" a al~'úll 
t',tudiant si 'no ' és ' després d'haver fet 
('x:íri1ens d'ingrés en una cat~ra .auïÍ .. 
na i obtingut l'aprobació o el " :;(lbr.~· 
~aliente;'. , ' 

¡~ Carles SALVAI/OR 
~ ol':''-': .\ 

. ::::!t:"~tíi: ";: 



GLOSARI 

FRANKLIN 
,No tinc a la ma l'Encidopedia K ;pa

sa~Ca!pe. Podría ana'r a hurc:tr:c\j · a la 
:Biblioteca Municipal d'aql1est pohk,t. 
(.n ·-s'aFrengieren els vo'¡ums da munt 
cns bancs n espera de l'armari, que ja 
t::rda massa, i que els lliurara de la 
pols i de possibles desg¡'acies. N () tinc 
~, la ma l'Enciclopedia, i ho sent. per
que ara podría fer un estudi compara
tiu del Franklin físic i el. Frànklin :0-
rejador. Aquest últim me'l sé de n1-::
moria, i aqt)ell-¡ ai !-me s'ha o&Fd:lt 
prou, segurament perque era un !vlmc 
útil a l'Humanitat. ¿ P er qué les cose" 
inútils ens afalaguen més? 

Hi ha ara per -aquestes terres un ~é
t.yor nordamerica, Sy,dney Franklin, 
que fa l'ofici de mata¡' toros i que. se
góns els enterats, fa la cosa pro!! be . 
E9'tem d'enhorabona, puix. Els extran· 
gers s'interessen per les festes braves 
i fi s els ianquis se dediquen a e~te es · 
port decadent. I tenen trassa. La ver;· 
tat és que la faena no precissa r. ing"u
na condició étnicai que tan torejaQor 
I;ot ésser un trianero com un siamés 
i com un nordamerica o un ucrani(t. 
Qualsevol xicot ansiós de notoriet:lt, 
teaÍl'alisme i diners la pot fer: si al ma
teix - temps sent eixa inexplicable, in·· 
Gata i inmoral tendncia a l suicidi 'F1 -~ 
poseixen els lidiadors de reses braves. 

M'agradaría tindre ocasió de V0re • 
torejar eixe ianqui per constatar ,Ie 
., visu" si tenen raó els torejadors 1105-

tres quan ' se donen una iniportancia 
tal que sembla que el món sense eHs 
patiría desgracia parella a la desanari
ció de l'aire, de l'aigua i del foc. . , 

I Carles SALVADOR 

.20 - VI-1,'lt9 
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GLOSARI 

¡ntre uaMa ~e Ort 
Un periodista, Jú-: é A1cira, especia

titsat en coses de teatrè, diu a "Las 
!Pi-ovincias" de Valencia, 'que per a 
t:raure el teatre valencia dd m::!rasme 
i:n que viu s'hauría à'anar a la creà~~ 
.tel teatre valencia d'Art. r 

El tema es periodístic. V ullc dir que 
.~s interessant p·er a tots: públic, au
~ors, actors i empreses. Interessant i 
.;¡portú. A1cira no ha terminat d'expo 
sar les idees i en ser hora potser di
gam la nostra paraula perque l'art dra
matica com element de cultura d·el po
ble me captiva més el cor i la volunt .. ü 
que no !? I;i:eratura que els poetes va
lencians estan cultivant. 

Avuí nom é·s ,me cal felicitar a<.tuest 
senyor que aprofita el moment act11al 
per a parlar lIa'rgament de la qüestió, 
Es ara el temps de crear el teatre de 
Art perque :és demostrat que hi ha jo
ves escriptors valencians intel-1igent~, 
cultíssims, amb credos' estétics que po
den pàssejar el 'món i amb sensibilitat 
destacada i aplaudida que' si ' intenta
ren fer teatre i algú con seguira posar-
10 en contacte en el públic l'escena v:t
lenciana . eÏJti'ría de l'aberració del jo
guet -cómic, del sainet de carreró sen
se surtida i de la comedieta amb go
tetes corrosives de sentimentalisme 
tronat' . 
. Fa .temps que tinc el .desig de fer un 
balanç del teatre de fa deu' anys. E<; 
un desig que se va ferit imperiós. Me 
retinc tot quan puc ... 

Benvinguda ·l'aportació del senyor 
José A1cira. Es un tema viu,' ric ' de 
suggerencies i de p'Os si bl~s rendiments 
culturals:valencianissims. 

Amb el meu abraç l'enhorabona. 
Carles SALVADOR 



GLOSARI 

Carnet bibliografic 
"L'Estel ", la col.lecció de llibres va

lencians que lluix al cel de les lletres 
vernacles ha editat un llibre que és una 
taula valenciana-castellana de ,yeus que 
usa el nostre altíssim Ausias March. 
La confecció és d.!. J c: ;-¡. de Resa, qui. 
preceptqr de dqn CarIbs de Austria, 
fil J.'de FeiIipe II, rei d'Espanya, vullgué 
aclarir l'abstrusa poesía del valen cia. I 

enamorat de Teresa Bou, per a que el 
jove príncep real entenguera més a l 
pdncep cantor. 

Es, doncs, un llibre per als lectors de 
March, i aixó no vol dir que no sig:!. 
per als lectors dels altres chíssics i dels 
literats contemporanis. 
don Sailva,dor Guinot, qui estudia la p;t-

Porta l'edició un sustanciós próleg de 
tern itat, l'at1tori~at del vocabulari. Joari 
de Resa fon un capella castella que' 
vixc¡ué, com pot suposar-se, en el se
gle XVI. 

Se CO:11 prén (] ue els j ovens de "L'ES:" 
tel" saben be ci qu e es porten entre 
man 3. Editar un tal llibre quan hi ha 
originals d'escriptors contemporanis 
qne es'peren el torn de publicació, és 
una sel~yal d'evidencies: la que demos
tra que encara que jovens, no son 
egoí-stes ; la que no senten impacien
cies inútils i la que un sen tit de recons
trucció, de renovació, de superació lin
güística de la literatura actual és la nor 
ma de l'ideal del grup de "Taula". 

Felicitats- al notable prologuista i als 
editors. 

A la memoria de l'autor la lloança 
del seu seny pedagógic. 

Carles SALVADOR 



GLOSAR! 

Hilieoe als ~otels 
Fa només uns díes que la "G::tceta" 

ha publicat una llarga disposició rc.te
rent a l'estat del hotels., fondes ' i :tltrca 
llocs públics. Disposició encertada que, 
al cumplir-se, donaraa illóc a un :.!. !Jii-~i'e
nitzadó bastant cOrIÍpleta d'aq'uéixcS 

, I 
cases on, per passar molta gent, ~~ l'3S 
tant perillo s de deixar-tecIs I rl¡ncl's i 
endur-te una en fermetat. 

Per motiu de les Exposicións dt: Se
villa i Barcelona, i' per motiu de l'es
tiueig, són moltes t es persones que Eoe 
desplassen i van a ' viure a un hc'~el, a 
un xalet. No ~s gens gustós de pa!<S1.r 
un día o una mesada en unes habita
cións on la curiositat és m¡'nim~. 
, Aigua, sabó, zotal, ai re p~, alimenta

ció sana i abundant, tot é nece;,.;ni. 
Llit net de parasits. Sales Jliurt:s de 
mosques. . 

I roba de llit neta. 
Per a tinrlre neta la roba dd Iht hi 

ha gent que ha inventat un procc:li
ment poc curiós al primer colp Jc \::s
ta: netejar-se les sabates amb els ¡Lm
ço'ts. . . , 

Clar és qué si cada hoste fera ta! e(\
sa al marxar de la fonda oblig::t~'i:l al 
amo a posar sempre els llançols ~ :::cs. 

E s un procediment brut que ~e 11"al:S 

forma en sabó y \lavadora. 
Carles SALVADOR 
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GLOSARI 

POEMA ACTUAL 
. . 

S'cvapora ci verd 
del hIat 
i clareja 
el tany 
sota l'espiga clue grana. 
La cólvia té el posat 
d'un noy,cll 
esperit sant 
'sobre 'el mocador 
tacat del bancal. 
Les rossellcs 
van cmig-rant 
cap aI' Nord 
seguint la festa ~ s tv;¡1. 
La lluna 
esn1Ct!à la falç 
en l'acer del cel 
bl¡¡.u; _ . 
i la guatlla crida 
-alegre reclam
l'escopeta fumosa 
del caçador afanyat. 
Sc evapora el verd 
del blat 
quan· riu 
la perdiu ... 

Carles SALVADOR 
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· GLOSAR! 

.Histona " ~e _lfI , '. 
Es' quasi 'lúí.a: ' rtétessita't q'utí l;~scr~~

tor valencia siga un ena~ora't de les 
activitats poIifiu::étiql.e's. Ací tenim un 
mestre d'escola qui ha- suat diver
ses vegades les seues dots, 'exce!'\~,s! 

pedagógiqu,es; ¡est' ots de narrador: 'lès 
de novel.lista, les de contista, les de 
folk-Iorista, les d poeta ... Ara les de 
historiador. De , t nta faceta 'lcti'va jo 
me quede amb le de pedagog i histo
riador. Joan M. Bor.ràs Jarque, que té 
molts pocs grams de poeta-¿ és precís 
ser poeta ?-, té lmS quants kilos d'his
toriador. La seua millor obra és aques.
ta última: "Historia de Vinarós". 

Amb una paciencia p'ropia per a la 
tasca I~a buscat .documents rel¡icionats 
amb la seua ciut~t na(~iua i ha reddctat 
un primer volum, al . qual seguiran al~ 
tres dos, on apareixen -els ac~es més 
ímpOl'tal;lt.sde Vi.na'rdç :i de ,gent ' virur
c(Jssenca. 

Es un llibre 'escrit 'honradament. Sab 
trobar el relleu dels fet-s ' i "If~~S':,l)f;rso-

.. - - -.$-. '(:--~ h 

nes. Ha sabut docum~ntti'-si' },~ 
bona prosa-no massa treballad~ 
teraria que va com l'anell al dit. . 

Com l'historiador no cal que siga 
poeta~la poesía, la fantasia, seria un 
perjudici-, Borras Jé!rq:.te ha ,aconse
guit fer U!la bona monografía histórica. 

Si aquelles diverses activitats que 
hem contrastat en el mestre d'infanto¡ 
eren.l'robatures, ara ja pot .fer cal}lí per 
el que més li convé: l'historia. Quan li 
conegueren el seu "Vendome" ja des
ta·cava la seua personalitat d'historia
dor. En "Las . Vi\las de un l\laestro" 
~es pagines ¡'¡i'stó'riques . estan per da~ 
<hÏnt" dé. les RovetJístique,: 'Ara la deL 
mostracíó és més que dara. Borras Jar
que ha trobat el camí dels llorers. 

Carles SALVADOR 



GLOSARI " 

"C8m~ó~' per Pfl . 
La figura, interesantíssi~~. de dou. 

Francesc Cambó, ha estat l" i! ltim inte
rés de l'escriptor Josep P~a" El polític 
més alabat i disçutit de Cat:t.!unya vist 
per l'escriptor més di cutit i alaba,t 
d:aq.uelles ter.res germ nes. Es el ' se
g<i)ll "volum el que s' publicat ara. 
Falta, segurament, el t rccr. 

Historiar Cambó no s nossiblè si no 
és tenint per fons la sua" "ct uació po
lítica. A ixí, Josep Pla fa ~li storia con
temporania. De la qu I les esquerres 
no ixen ben lliurades. 

Peró no volem ar fer crítica de 
l'obra. Una altra cosa ens agrada dir. 
I és que Josep Pla h uní pensat tot 
escribint el llibre que f' s ben certa la 
frase que diu: "No dig es mai d'aques
ta aigua"no beuré". Pe , lue ell , q ue tan 
mal "ha parlat dels histgriaòors, ha vin
gut a oir les seues majors r~sonanci ·~s 
d'escriptor per l'histor"a, precisamen t. 

Es un llibre que fa furor. Se venen a 
c~hassos. E s un lIibre ~ p i.:: de passió, 
com · 1'época. que dcscryu. Hi ha mo
ments "dramatics ; am b ' e l dramatisme 
que coneguerem en aqu ella setmana 
tra.gica del caniba\ismq llcrrouxista. 

Ara tant com mai sóh út ils els estu
dis sobre qüestións socíal ~ i polítiques. 
Que el lIigca qui vullga. Qui el llegira 
trobara ~ue fa olor a "memories de 
Ca mbó " redactades per Cambó i per 
Josep Pla. 

Carles SALVADOR 
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~Bfs8nB,- IDHBrrisb 
Vespres de Sant Joan W it e a llna 

dama tota clara sota el xal ~~ós <fel 
cel. La lluna, alta, era la pandereta' ara
biga posada a la punta d'unes mans 
invisible~. ;I:!i havía, encara, enganxa
des al xal, unes perles de minsa claror. 

Dins la ' claricia erem a l'ombra d'ún 
eucaliptus que asoma las altes branques 
al cristall d'una basa de rec per a hor
tes artificials. La natura, peró, ben ufa
nosa. La foscor ' del tarongerals era 
plena de les simples cançóns de les bes
tioles. El far de Penyíscola sos'pira a 
els rajos de sa llum, en feixos de sage
tes, per .damunt dels nostres sentits. 
Vinaroç, apartada, era en el repós de la 
festa, 

Solsona comença, en a <l¡luest escenari 
de sensualismes tenebro~?s, a desgra
nar en la punta dels dits la anímica fos 
forescencia del "Capritxo arabe" de 
Tarrega, que filtrava's entre les C'or
des de la guitarra. 

Tarrega ens tenía en pr#!só dè rit
mes i melodía. Solsona ca~dellava , els 
nosFres e~perits cap a la el11ocjon~l , ih-
terpretac\O. I 

* * * 
• M' 1 S I . ., ¡que o sona, gU1tarnsta, Jove-
níssim fill de Cabanes: us desitjo una 
mica d'ambició, la necessaria per a que 
us presenteu en púhlic amb el vostre in 
tere5sant repertori en busca dels aplau
diments d'un púb.Jic cuit, un públic de 

¡ concers selectes. i Carles SALVADOR 

--



GLOSARI 

Revistes noves 
Ja fa anys' que va. peró de fa poc 

temps a esta part (Iue els editors dc 
moltes revistes noves agafen ci mateix 

de clixé en anunciar l'apar;cio de llurs re
a- vis~E's 
us El clixé és el patrioti~me. Demanen, 
0- la . suscriprlo per pacriotisme. A xi. 
n- quan arr'ba un imprés d'aquesta m?ne-

ra redactat, me pose cavilós. Perque si 
)s, no me sus'Cric passe als ulls de l'editor 
,lo com un m~l patriota. I si me suscric. 
0- penso que1 ser patriota~1 tindre el 
os titul de patriota. vulle . dir-me costa 
is- sis, déu,) dotze pes~etes l'any. ¿ Qué 
os fer? ¿ A quin cantó decantar-se? 
os El major dels mals és quc la nova : . 
l,r- ,revista és prou fluixa . que té poca I 
~'S; ' "'idà; que pagues tot' ¡.n any i qué té " ~ 
as servixen dos, tres o quatre números. I 
,n- Allavores veu~ un tal desengany que la 
Ite al rebre un altre anunCI semblant pen- I 
en ses si no serà el mateix editor qui esta ~1 
da a punt de esténdret un altre titul de cI 
na patrotisme. CI 
ha Jo crec que hi ha qui abusa dt'l cli- ol 
is- xé. r <IUf! '?l patt"!':.tisn .. : ha de est:-Lr en 
la l'editor i .no en el suscr itor. l (Iue no 

10- ha (Ie dir qne és per patriotisme qut' se ~j 
fan les revi~t(·s. d, 

Ol- La. premsa s'ha de adqu; rir per i,,~e- d; 
lo res sar i per estar ben feta, material i 

IC- cs,,;ritualment. T,'acten de lo que t ":lC-
la- ten . 
Sl- Ficar la paraula patriotisme com a' 

ensenya d'una empres~ particular és. 
:01 me'l ·~ nt('ndre , una :n moralitat . La 
patri" guanya poc de ta ls propa;;andes . 

Carles SALVADOR 
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·fme Bernat 'luer 
No és d'a.ra aquest frare agustini:í. 

Bernat Òliver de nom. Es, relativa
ment, antic; morí a Tórtosa el 14 de 
juliol de 1348. Ell feu co~~nçar les 
obres d '! la catedm turtosm!. Era naix 
cut a Valéncia. Gran figura .teolól!.ica 
professa la seua ciéncia a l'Universi
tat valenciana; política, fon cOllseller 
dd Rei !'cre IIT i ambaixador; escri
tor redacta en llengua Iiatina l'Excita
torium mentis ad Deum". Aquesta 
obra ton posada en castella amb el ti
tul "Espertamient" de la voluntad en 
Dios" 1. les darreries dd segle XIV i 
ct"r.t any!' r.lés tart -:!s pa,ada al cat:!l!> 
amb el nom de "Excitatori de la pen
sa en Deu", per traductor :mónim . 

El que es d'ara és la nova edició . 
"Els N ~~tr",<; C!A s~ ics" ia publica Pe
re lloh:gas té cura del text, anotacions 
i glossari : Com a mostra de la ¡ classe 
(la llatí l'Jue escribia ci valt'ncjanet sí in
cluix un capitul: 

Si és 'de remàrear líautor 'del 1I:'Jre, 
Frai Ohver, és d';dabar el gust de l'anó 
llim fia iucfor qui preScrita una J;lrcssa 
c\i,ssica, l1:Jturalment, per tot., cos
tats: bel1eht. harmoni, ch.'retat. 

AIg-Ít ;lotser pensara que els autors 
valencians estan de moda ja que mé's 
ast:vint que no ab:tns tenim ')ca.,ió rl( 
p;¡,d:J.r d'ells. Res d'ab:{,. :'.~o és la moria. 
Es que en ressucitar els llibres cata
lans antics no hi I:a més ' emei que 1.ga
far els dels valencians per qué escri
gueren molt i molt bé. 

QuanHtat i cualitat remarcables per 
més d'un coricepte. 

Carles SALVADOR 
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fi lomni i Iii 
El pro fessor Freud prou que ho té 

demostra t q ue hi ha molta vida en els 
somnis; potser Ja millor vida, ja oue és 
el subsconscknl: qui , s'!t ;¡ h :a hei, se 
manifesta et: els SOlllln l . ~ L • • ¡¡.o.~ratura 
ha usat prou de Ja uarració d els som
nis per :l ex plicar la psi.:ología de per
sonatges n ovel.!í3tics. E ugen i d 'Qrs es
c ri.bí tÍ~l ·lli brc . de sorui11S" pef fer ·uns 
estudIs d(( I'2.'n ima femeninà. ' 

El somni és v id:!. E h infants som 
níen. Conéixer els somnis ·dels infants 
potser fora conven ient <l I. mestres de 
educació. E ls alumn es cie les escoles 
deuen r edacta r els somr,¡ s que han t in
g ut per a q ue el mestr'! p uga estudiar 
m illor l'a n ima infa ntil. 

J o sé una escola o n se fan exerci· 
cis d 'aques ta classe. P er a ra no poden 
fe r-se públics. Diré, peró, una genera 

llitat: l'afanv de diner . 
Molts dels lI1fants qut' han escrit els 

seus somnis ha n desPçl ta t a mb una 
ma tancada i t enint d ins d'ella un duro 
q ue, en realita t, no e ra més que unes 
gotes de suo r. 

La imagina ria mon ed<l ha estat sal
vada d'un incendi, d'un ~ lladres, d'una 
catastrófic a navegació [¡ér ia ... L 'ansia 
dels d iners n o deixava o brir les mans. 

¿ In dicara avaricia o ac probcsa? 
Carles SALVADOR 
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.. El .n~o 7:~1 
El número' set es ~s hurna de\¡ l 

números. , Es del es os que satisfB 
l'inteligétu:ia. I.4 nítat ]i 've,- se
gurarn~t, de les sef ¡1<irtuts i de]s ' set 
vicisJ que tots i cada u de ' nosaltres 
posem en JOC pe.r anar fentvía entre . 
]a gent: ' de les nqstres rel~1:ions . . 

L'home pract¡ta - cada día una n1Íéa. 
de .virtkt!; i una altra .mica <te vicis en 
la vida"· normal. La barrejà és un pro~ 
ducte nou tot diÍerent de les virtuts 
i vicis d'on és fill. . 

De luxúria, i casteqat f~" {amor. _ 
be ra gola i de la temperahça fam ¡ 

l'apetit. ~,' ,I I 
, De la supcrllbia i ¡' humilitat fem la 
dignitr.t . '. r¡ 

¡ 'No vullc·" guir. Aquestes ·cavita
cions les des volu¡;e' en ' una novcl-Ia 
que' rèçlàcLe , i "allí ariÍní.n en ex:::
'tdfs . . Es a uñ Itre punt on volía anar 
,a parar -i on le :t1,irigixc. Deia, puix) 
que el Húmer s~ ~ 'el' més huma dels 
númeto~. El eu, grafisme- Qé que ho 
diu també. S~ pla . un . banderí. O Wla 

antena. O u. , esp~6:l.1 paraigües. És 
un número a b cap i peus .. ben plan
ta.!:, l1Jla~ wica fatx:en<kt. 

Peró el s¿u més fondo sentit és un 
altré. ;l'é l'ap riéncia . d'un ., p~n¡¡ador, 
cap·baix, en ~tasi de vida iu.te"rior r¡- • 

uíssiméÍ. ps e~cçlltr}sta, diria's. . 
Elf rêa1ftat. sta felItulfit -attió'P.T 

distanèiada d'àqueixes bones manifes-
aBOs. tat~ .. P~l1 , ~ontem-

plant-se ~l melk com un fakir . hindú. 
Carlet- SAENAbÓ"R . 
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Fer, la·/m8leta~:· ~ ' .. 
Es 'ara l'época del a;'y en què les 'fa

roilies que pQden 's'arreglen la ma,.leta 
per anar ,3, passar ... .q~~ ,4.í~ u~ . 
fora, o be :ot . r~sti}J: Ii~ sé cóm esta 
la nlOda fie;:, ~es.w -.."tB. teri iftllin.: 
cian es .. IJlloh Jl ft0 rica ~. al 

. "'N,?rd . toq~t ~., ·.:..~ta~ri~ ' si 
fUlg a l'estranger. gnor'e Sl"1à. classe 

" mitjana.p.a~'sa ~a l1A-~<J1; • . -
. -<:a la fresca ' obri~'f~rs)lifi:6ns dè ~éasa 
. i refresca~'aiKu, tr s s 

El qui üi.OCora,p'~~~HlL~~J 
nora i vol~er .tos a; 

en llibr~. Nos!.lrltres voldríem saber 
una mici'aê· ge~gt;rà h'uma=ni q'Uê '1g
norem. Volem: ' encara, ler Ull: ~~t1!ii . 
.1 com Deu dóna faena a! ' qUI '~'~ 
t':--:11 ( luí 'no ' maï tè faèna ' :é~ "! " 
don».r-ne-" ñ l!üS aCÍ 'què riosalU c "lla" 
r.letrem. el màterlal prlmarideHiostté 
estudi. . 

Els '.lclltprs .del 'llJ}iR~ DlJ~ 
~A:f~'A!jA •. .J?~r .s~r¡ ~t;¡;" ~ •• ~91\t:; 
l'an el m~e~t. No ' ~ p~n·~,:,~. 
tcmp ¡¡ propi ~e la ca~1Ícula¡ Es pet" un 

., alt ¡ut~ ctú .. · ~pmj).~. J~l1~ 
\-.eg.tn e1(\ l\lt.e ;i1oc 4!aque~~ ~ ,~,j~~ 
númer~ rJ%llq.c¡e&ta ,que : ~'l\1t ;~.tP. 

er 'à JU\l<=.ta per::à ."siJi~~tiv í~rq 
de ca&¡C.ls ',u), a~te 1J'.4~n~t!:4 V,* 
dl-íen dir-~os el ,..q~,e~~ij~~j()c 
per a estiuekr? .. --; ~.\l '-',K;,~ 

. Carles SA~ yA . __ ' 
, , . 
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Asteriscosr . 
El sol dels diumeng(.s é.s un sol lla

vat i pentin~t, de co"1I postí!"llOU j de 
camisa neta j de sabates lluentes. En
tra al carrer, fi'atura al ,balcó i es pen
ja a la -galeria, critlAA r ueJjlt, per dir 
als "ems q).1c: ~l ~ ~~_'¡[II( 

'El sol, delvagl1t- ~ d " ~tmana, 
busca amics p.er .traure-los dels catans 
feiners i portar-los ,al ~aqlp, al passeig, 
a l'aire Iliur-e del carn d'esports. Si ¡el 
diumenge 'plou' els amics del~ol eI"bus
quen per l.es sales de café, de cinema o 
de teatre, inconformat3 de .no trobar-o 
lo enlloc. ' -

I, malhumorats, escampen per' els 
carrers, (;n l'bora final de la tarde, la 
.dolorosa negror dels paraigües i l",~ves
ta . impermeabJe d'un dia de passió. 

Eixes cani~ de fusta enfundades de 
se9a q de veil1m als esca'Paratè~ de lés 
ciutats fan fant de be als infants -que 
les contemp'len com 13;' illEs bell diTigi.., 
da prédi'ca del mil'!or 'mestre moraiista . 

, ------7-'-" . , ' . 
El llostre incvnegut v.:Í , de la fo~da 

que cada día se "'gita a la matinaga do-I 
na a entendre amb les seues soporeS' 
'paS5!!S lentes que ha 'perdut la nit, Pe
ró ell voldría fer compendre als dec
vèt1Jats - que és 'un homè que' sap el 
punt dolç de Ja: vida. 

" Carles SALVADOR 
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Vacances 
Les vacances ~. :'m fetes expresament 

per a tl'eballar. E s un inven t de la 
gent activa. E ls h O!llen'S q ue mai n o 
necessit en el des<:ans d'una mesada. 
de qu inze díes. E ls (t Uf' se lleven del 
ll it a les vuit del ma tí i no saben a 
quínes h ores de la n it podran colgar-se ' 
entre els ll ençols es-peren l'estiu, les 
vacances de l'estiu per a canvia r de 
post U1'es, de treba ll. T o t l'h ivern els 
rosega el cuc d'una tasca nova que han 
de ~ ump l ir -la durant les vacances. 

Ben sovint l'afició i l'obligaçió n o 
van paral.l elament per els ca míns de 

¡la vida de l'h ome; i quant així és les 
¡ vacances de les obligacións deixen pas 
! a les fa enes de les a fióóns. L 'afic ió, 
: peró, treballada contin uament, ben 
; prompte se tra!1sforma en part in t e
I grant de la persOlialitat. Que pren ca
¡ racters de t oss uder ía en obrir.fse u n 
paréntesi de des'Cans en les h ores de 
les obligacións. 

L 'h ome de ll etres, de tasques intel
lectua ls, no sap trobar u na t ren tena 
de díes de ted i absolut. U na h ora te
diosa sap aprofi tar-la , enca rà, per a 
I p roduir, si altra cosa n o, un moment 

I de lit erat u ra o de fi losofía . 
J o, per [. eguir les petjades, que tant 

I me p lau.en, dels }nte1.lectua ls hom,es ,de 
lletres, I!1tentare redactar un opuscu!. 

Una obra men uda sempre pot anar 
be per a passar les vacancès . D e l'es
criptor i del lector. U na obra breu té, 
ent re a ltres, l'en cant de que n o més 

I 
començar ja estas al fi na l. E s l'encant 
del jardinet que d 'u na vira estant 
con temp les la vora oposta to t esguar-
dant el conj unt i d s deta ll s : la rosa i 

_ l'espina, la font i la n úvola que passa 
pel cri .. t-all, el clavell i !'llveS>pa, l'abet 
i la fo rm iga. 

Una obra peti ta, construída de peti
te s escenes est iuenques, té l'encant de 
c <y· l, v iscuda, observada. Es recorda 
fa ci lment cada a nécdota. Amb u na cer 
ta g ra-cia p.ot penjar-se a ls llavis ena
mora ts de ¡'econtar les pagi nes ll egi
des- am b aq uella mat eixa g racia que 
se despengen de la ploma . 

Anem a provar un opuscle estiva l, 
aquell que esperava la ca lor i les va-

I 
can ces- per a é3ser infan tat Il augera
ment, sen ,. :;! dolor maternal. peró sense 

lr ep;.cs de campanes de bateig, perquc 
janaix a m b el no m posa t. . 

E l llib re t se t itula : 
L'esperit pel cel divaga 

que és u n vers d' un poema d 'un poeta 
va lencia, Francesc Cab a llero i 1\1 u ñoz 
de n om, qu i ja té la g loria i la fa ma 
g uanyada. 

Carles SALVADOR 
(D:-ets r eserva t s. ) 
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