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SOBRE EL LLIBRE EN VALENCI~

,
Ho és 1Jopica l'afirlli&.ció '.t.ue - 'idio;r;.a es,

repetit molt i es repetirà molt encara perqu8 és una de les veritats

universals,una de les veritats que s'apliquen a cada un dels pobles del

món. Afirmeció reit6rada,no és e,Ktrany que nosaltres els escriptors va-

lancians l'apliquem a Val~ncia. Parlar,escriure,llegir el yalenciè són

actes pels quals es cultiva l'ànima valenciana.

L'idioma és viu quan es parla. El gran nombre de sons,de tona-

litats; la flexi6 de les ~araule5,variada i variable; les dis intes sig-

nlficacions que prenen els mots i el naiX6illent de nous vocables, mostren

la vitalitat d'un' idioma.

Paraula escrita és,contrariament ,paraule morta. Idioma escrit

és idioma mort.;A què dlelli,sinó,lleng~esmortes? El llatí és un idioma

mort perque.ja no es parla. Un 'ui(;cionari extensíssiIll"Unó. ~nciclope dia
~

esha.ustiva,~-'óra el cementeri de l'ànima visible i tangible ü'un poble.

La conveI"sa,la recitació,l'oratòria - i,també,la lectura, sobre
,

tot la lectura en veu alta - s6n mostres de la vida a'un idioma. Pera

l'idioma viu,pl1 wirs ""fit es modificE,precisB.lIlent per la seua vitalitat,
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i si unes ve~ades es perfecciona, unes altres vegades es contamina,es

~icia ~àepaupera. Un idioIDa que només es parle,un idioma que no s'escri-

ga,és un idioma que tendix a desaparéixer. És a dir,que si un idioma
"\T\~i

parlat no és també' tan~ihle alhora,si no és viu i mort al mateix

temps - i penseu ~U€ tota cosa important té la seua paraaoxa - és un

idioma que va deixant àe ser-ho i que mata,a la llarga,el poble al qual

ha servit.

P , l' l ' l ... l li" t;ero veb€U e IDlrac e ae es ~ en~ues - perl~ com a proQuc-

tes espirituals les seues accions i reaccions són miraculoses -: la leo_

tura fa resucitar l.'i~ioma. La llenbua ix viva ne l'bpibratia,dsl manus-

crit,de la tipo~rafia,mitjan çant la conversió dels signes en sons,en

paraules,en idees que vivifi~uen els cerv611s,la vida" total ae la perso-

na parlant i la de la persona oient·

El cicle de la funci6 idiom~ticB queda tancat així: parlar,

escriure,1185ir•
• • •

E~ llibre valencià està ara en el s~u renaixement. ~ornen

les impremtes a treballar,a confeccionar llibres escrits en la llengua

valenciana. Hi ha un 6stol a'e~criptors poetes,prosistes,dramatur~s,

erudits) que fan imprimir les seues obres - no tantes com ne produixen

per~ més del ~ue el Lros ae la bent se n'adona,per~u~ en beneral els li



- 3 -

. terats lli~en les obres dels literats, els erudits lli~en les obres dels

erudits i la b€nt,l'altra Lent,allò Ciue anomenem vulbhrment la Lent del

earrer,nb llib ni literatura,ni teatre,ni llig eruaici6 valencianes. 'ww

És ela' que el llibre valencià ara per ara no pot satisfer plenament una
./

\normal apet neia de lecturesj pera Iescasa apet 6 ncia de lectura ~ue ara, , ,
hi ha fa que no hi haja producci ó sati sfactoria. ts el .BlY cercle vi ciós,,

natura.lment •

No obstant pouem constatar ~ue als ~p8radors de les llibreries

hi ha llibres vBlencians a la venda i és possible que mentres eixos vo-

lums no tin6uen comprador els escriptors no tn facen imprimir uns altres,

inèdits encara Rvui per avui.

G l és que el llibre va.lencià_ no es ven IJSrliUè és més d0lent que

el llibre escrit en castell~? ( En veri~a~ el llibre valenci~,aix{ com
,

el castella es ven a poc a poc,a la llarba,a gorça de temps, llevat Q'a-,
~'

qualls casos que nomenen' 'exits de llibreria" .-txits de llibreria

han esta.t en aquests darrers mesos dos llibres valencians: l'EUCOLOGI

mi ssal, ri tual i recull de prebàries li túr~iques redactat. pel hecto.r de

f.. ~ SlJRo cafort mo ssen Vi cent SOl·ri bes vra.IIl8.t be, llibre no car pero d'un cost

igual als llibres castellans de la seua classe ( dibuem que hi ha una

edici6 de bibli~fic de mil. pessetes 7~L'altre llibr6 E què ens referíem
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és la GRAr{.ATICA VALENCIANA de la '-iue sóc l'autor, 4.ue venem a un preu per

baix del de cost,en mires a la major difusió i propagació de la llengua.

AC:i.uestes uues obres eui t&.ues :f-,t;¡f" l ,.L.:.lúi tori~·.l LL~'.i.'RES VALEN.CIA ~ES L",uasi

bé s'han eSGotat no obstant hav6r fet un tirette superior el normal en

V,al 6 ncia) .

El llibre valenci~ ni est~ més mal presentat ~ue el cas~ell~,

,
ni ¿s de menys cBlitat. Pero ~~ manco difusi6 propaband{stica. Els dia-,

ris a penes se n'ocupen d'ell. Com els 1Jira:'bes són curts - tres-cents

exemplars els llit/res de roesia con e màxim - no hi ha mar~e per a una

propatanda de tipus comercial. hi ha llibre valenn'A ~u€ s'esLota abans

d'aparéixer una nota cr{~ica e la prefu6a,adversa o fa~orable al lliLre.

¿com s'explica això? És que els lit6rats,repetim,es 11iben ells entre 6~ls

( l aç~ mateix passa en castell~ quan es tra~ta de llibres de versos ).
valencians ,

Llibres interessants,literariarnent i materialment bons,els ha

publicat la 'cipl,ltació UE València 1-er mi tjà de la Insti tució AILonso el

Kagnanimo. Re~cordem,al menys,LA COLUMNA l LES ROSES,recu¡1 dé poemes

que obtingué el premi Valência de ~oesia l'any1950 l'autor del qual és

don j:rancesc Almela i Vives. Llibres dignes d'éser comprats són els de
,\

l'~ditorial Lletres Valenciane¿'ja anomenada. El seu darrer volum,BES-
,

1IOLES,üe don Enric Soler i ~odes ha estat coment8t anonimament per,
t'
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"Las :Provincias" i ~u2<lific2.t entre altres lloances)d'€xcel-lent. l una
,

gran obra en prosa valenciana on es reunixen imaginació,ingeni)historia,
, .

i poesia,és l'escrita per don ~hnuel Gonzalez ~artí,els tres r olums de

CON~ES DEL PLA l DE LA ~UN1ANYA,obra ben escrita,ben ~~ btreda i ben

enquadernada..

No ens cal aportar altres exemples. Aquest mostrari és sufi-

cient per a demostrar ~ue 61 llihre valenoià pot competir amb els cas-

telll. l si no se compra més no cis per culfa ueIs escriptors,ans ho ~s

per una. série ue causes que no ca.l ara anali1."z,ar i que es rolaritzen en

una se~udncia: els valencians tenen oblibRCió de lle~ir llitres escrits

en velenciA i sobre tot,a~u€lles persones afeccicnades a la lectura de

llibres,aquelles que tenen le ~eua petita biblioteca a casa,a~uelles que

Eóh habituals lectors dins les bibliotey'ues pútliques •••

• • •
, .

l prou. Lluny de mi l'encen~re les carcasses verbals i topi~

ques de les festes del. Llibre•• Els adjectius ditiràmbics entenc que

no honoren prou 61 llibre. Un 11it're s"honora (iua.n es compra,i quan ~s

11ig,1 quan es deixa amorosament a l'estant de la llibreria o bé quen .

es té,entre obert ,el di~ éntre els fulls, i es medi

dial o intel·lectu21 ay.uElles iUbes <lue ens ha cOlllunica't ••

:t:n eixe acte Ge Ihbdi tacló en què unes idees en frodu'ixen
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unes altres,consistix la resurrecci6 continuada de l'idioma. Ceda

idee. per et ser re;.reseLtada n,~.. cessi ta d'una paraula. Cada ve bada que r€-

presentem ~na idea mi~jançant la paraula creem llen~uatge. Salta la idea

del c6rvell pIs l~avis. Els fon6ill6s se f.uCCe'ix6n i naix f;~ vocsbJe. El

voceb16 prE és viu,~s palfi~ant. Parlem i ens €n~en€m.La paraule té le

seua propia morfolobia - la. carn i la sant que la fa.n àbil i calenta -,

La paraula, de creaci ÓIi divi na lutJl" '\

pero de recreació humana,és en aques-
,

ta terra)paraula valenciana i jo, com a valencia, no puc menys que lloar,

i conreer,parlar i llegir i escriure la nostra llengua,l'idioma que Déu

ens ha donat per a QU~ d'una manera natural ens comuniquem, com a un dels

manaments de Déu,els valencians amb els valencians- .

l per a poder recrear-la cada dia ací tenim escrit i ben es-

c~ t el llibre valencià.

( ~araules ~leLiaes bl nia 27 de l'actual Ln la biblio~6ca ~unicipal

àe Burjasot amb motiu de la festa del tlibre).

València 24 d'abri 1952


