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valencia comarcal si Valencia no es
tigués tan mancada d'autors que po
sen sobre lIurs espatlJes la feina de
fer circular l'enorme cabal de llengua
viva que es perdra de no ana, promp
te al corrent del llibre ben escrito A
més, el comarcalisme lingüístie en
obres com aquesta, plena de pagines
costumistes, és una virtut. Al costat
de les diverses valors hi ha la del
llenguatge que, per ésser el Mestrat
una de les comarques valencianes on
millor es conserva, resulta a travé&
de l'obra un inventad de paraules
mol! encertadament usades, digne.
d'ésser recollides per altres comar_
ques per a engrpssir-tasca deIs lite
ra{s-el nostre bell catalanes!!.

Bolangera dt dimonis ,'obre anlb
"Casament del dimoní de Zorita" I
amb "La 11egenda de la Verge", dUeJ

narracions sobre eh embruixats de la
Balma. En "Color i forma· hi ha la
preocupació deIs marxants que t.reuen
cap aterres estrangeres les obres ar
que:Qiogiques de Valencia, en minva
diaria del nostre patrimoni artístico
En "La diablessa del retaule" hom
conta la vida el'uns pintors quatre
centistes vinculats a S'ant Mateu, cen
tre i escola de retaulistes de fama.
La descripci6 de l'obrador de I'artis
ta Pere Alemany I l'enumeracl6 de
les tautes que el tal pintor deixa per
tota la comarca i terres d'Arag6 e;l
tren ja en els límits de I'art, 1, natu
ralment, Joan Sac, haur! de dlr la
seva paraula docta.

1 així tot e.1 volum. Amb le5 gra
des de t'amor d¡¡'uide. en cada his
toria novelbda. on es recolza l'jnte
r~ de les contalles, amora una vega
da feli~os i altres vegades no tanto

Bolangera de dimollis: menja ex
quisida titerariament, !olkloricament
i artlsticarnent considerada._

CARLES SALYADOR

:Aóget ~Anchez s'ba pres els des
,raciats que busquen la salut del C55

per la intervenció de la Verge, des
d'un altre punt de vista. El romiat
ge deIs malalts és secular; en les
creences actuals sobre la miraculosi
tat de la Verge es barregen, natural
ment, antigues Uegendes que han do
nat 110c a que els folkIQr; .. cs, lite
rats j creients no fanatics afinin lIura
sentits perca~adors d'interessarits es
tudis. 1 aquests estudis mouen el jove
Angel Sanchez Gozalbo: visita la
Balma, despulla la imatge de lesseves
róbes per si lota les faldilles acam
panadess'amaga, una escultura ro
mfmica, o bé gotica, o bé xurrigJueres
ca. Observa de ben prop com Prats
i Beltran. di mala.1is, 'perono s'in
digna; ans troba una frase bella per
a l'esperitada que jau pits enlaire da
vant de l'altar: "Sell;lbla una estatua
plena d'helIenica bellesa", diu. 1 és
que, com hem anotat, unes altres fa
cetes mouen l'interes de l'escriptor. No
~bliikm, clnncs, que l'autor de Bolan
gera de dimonis és doctor en medici
na, folk-Iorista, crític d'art, arqueoleg,
erudit de gran autoritat i, des d'ara,
escriptor costumista d'amples volades.
(' El volum-cinqu~ de la " Bibliote
éa de Contemporanis"-és un lIibre de
literatura, pero no ben bé de literatu
ra. Es un recull de cantes, narracions,
;viatges, investigaci6 artistica tot en
una pe~a. Invenci6 o inspiració,
acompanyada d'historia, Ilegenda i ar
queolog'ia. Vuit titols, vuit trebalJs
'Mits quasi bé per l'aparició co115tant
!~e dimonis j per la unitat del llen
guatge.

El v¡¡.lend~ d'Angel Sanchez és ben
,Iill de Castelló; té la séntor de les
herbes del Mestrat; té el c{¡lor del
nostre' cel i alguna vegada és aspriu
~m aquestes muntanyes d'altíssims
espadat; i de barrancs profundíssims.
Podría fe~-s~-1i ~ retret d'usar un
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UN LLIBRE I·UNA REVISTA.

CARLBS SALVADOR.

LES LLETRES

L' Assoclacló per la Cultara d~ Mellare.
ha edltat en un volam de· IRé. de trel·cen
tes pagines les ePoelles- de L1orellC; Riber.
A dos recalla ja cont'guts (eA 101 ixeab.
eLes Corones-) l' att'geix UD DOU grap de
compoa1dona sota el tltol cA sol alt.. Te
nlm, dones, davaot ela ~1I8 unes cobrea.
complétes-. No éa l1188Ia treqüeot.que el~
Ifrles catalana ens ofereixln, ea amo... a la
madure88, en v1aló panoramlca el' frult de
Ilur eatore;. La Biblloteca literaria ea ba
donat nodrldes antologies de Ceraer i
Sagarra. eL. Mirad•• ananda ter ho lID"
altres poetea. El geat d' bomeDatge que ha,
ausc1tat aquesta edicló de les ePoesfesa de
Llorell~ Rlber és. dones, ben opOrtú, i con..
trlbulrli. tant com lea a!tres temptatlve&
senyalades, a sttuar ,la nostra· lIr1ca e..
cor.dldonl d' &ser fntegrl1llent aa88bor1da
pe) gran pdblle.

L· obra de Mn•.Rlber, copio.a 1frondosa..
reclama ar. UH atencl6 que potaer'U hule
estat lnjutament escatimada. L' eldat
d' Alcover I COIla I Llobera dlntre l' eecole
mallorqulllll ha projectat UDa relativa pe
nombra dalDUnt els noml gue var'D ailxer
a Uur coatat. Tanmatelx, L1ore~ Riber IOt
baslaria a valorllzar r aportacl6 ID8llorqal~

na. La leva poeala aen8llal, treballada I
leU.; alhora. plena decolora i de re8lOllln
c:fetl; les seVP8 glOl8es 00 tremola. lnsplrat.
ellexk: ric de l. lila; lea v1a1oat fles Reta..
alea IUlllptuOIe8 de eles Corones», "ea 's
lid robra d'an ver poeta•.

La leva mala ha esdevingut, en el.
darren anys. mélS avara deis lea dOlll.
Vall dlr que cA sol alb-Ia darrera part
dellllbre-éI la de menor extenafó, a des
plt del lIarg temps escolat d' en~a de eLes
Corenesa. Pero un st'gult de madureaes
compensen, l' potser expl!qaen. la breve
tato Una .Can~ del camlt. de to popular I
peñll Retf.lm, galrt'bé hl supera aqueR
tendre ePorqueret de la pelllss8. del pri
mer IIIbre. Polk lore I hamanlsme hl no
drelxen petfts Jatellt. leLa mort del Pi de
Pormenlol'» t~, realment, l' ale f la beatat
que el record de Cosll. f Llobera exigla.

TOMÁS GARCÉS.

(De La Publicitat).

.La revist... és eNostra Novel·la.. Qae
tj on any de vida. Publicació bebdoma·
diaria edita cad.- m\mero ORa novel·la
corta, o un cont~ o ana lIegenda. Bn pu
blicar el nllmero 53 surt extraordlnilrla
amb la famosa eRondalla de Rondalles.
de1<'ral Lipis Oaliana, escrlptor vema
c:alar en els anronlosos aoys valencians
del aegle XVW.

Aquesta edici6 va prolorada per Pra~

cetle AlmeJa i Vives. director. Bs trac
t" dio, d' ona miRa de la lIenglla valen
ciana, i dlu molf ¡'é. Bs U'lustrada pel
ceramista Josep Mateu.

Bis aficlonats G replegar obres rares
j curiosea 'aran bé d' adquirir aquesta
edlcló, que no és de blbllofils ainó de
vl,Ilgaritzacló literaria. com corr~spon a
.. 9biectlu de la revista.

Aconsegolr, en Val~n~ia, oná re~lsta

Iiterilrla I en valencia l' any de vida és
.iln fel digne: d' ésser rqlstrat. '. acC'nse
golr slrnatores solvents la caa dintre,
patser, del 11'Iiracle. Tot, pero. ha estat
passible. Per alxo els fundadors ban
tinltut qoe reunir-se amb eacriptors,. ar-

, tiMes I amlca de la noal,a literatura en

El lIIbre és e~itat per la eSacietat I un sopar corall de satisfacclons I de
Castellonenca de Cultura», té per Utol I bons prOpOSit5 per al segon any de
cBolangera de dimonls. I és on aplee de eNo8tra Novel·la•.
narracions I contes d' Angel S4nchez Heos acr alguns noms de col'labor.-
Goulbo. dors: Maxim Thous. Rafel Altamira.

Preclositat de IIlbre. I encara qoe els Salvador Gulnot, Martf Orbera. Prederic
Oarcia Sanchis; Bmill Pornet, Teodor

dimonls tenen on 1I0c destacat en qoasl L1orente, L1ais de Val. Perrandis Luna.
bé tOl el recoll de proses, no és mai on Almela I Vives, MarUnez Perrando. Do
IIIbre de turmente. Bis diablee trenen I ran i Tortajada, Lluls Guarner, Navarro
destrenen histories, pero sempre resten Borras...
motia decoratio. no tot el motiu del Per fer prosa novel'lada algons paetes
IIibre. _ han deixat el ritme I la mesura. Be que

L' aator és preocopat per altres qües- estem en elaboració de prosa i en cons
tions proa 'llés interessants que no la tatar ho ens sentim sallstets. No ene
teologlca de l' angel del mal. Per exem- sobren poetes. pero ele prosistes~ns fan
pie: el folk'lore, l' arqoeologla, l' art i la molta falta.
paraula viva. Bn aquest darrer aspecte
.Bolangera de dimonls. no 80rt de I =' B -= B =r B - B =B - B - [
l' escola ca8tellonenca qoe crea Mosetn
Joaqutm (Jarcia Girona amb .Seidla-. el
poema del principi de la reconquiste, i REVISTA DE LLIBRES
que ha seguit J. Pascual i Tirado amb
.Tomba Toesals». Bs a dir que el v.olum
d' An¡el SlIncltez Oozalbo al costat del
seo merit Iiterari indl8CDtible té el de
contenir elllengoatge vio del Mest:-at
comarca valenciana on potser el verb ee
conserva brillánt i perfumat com a cal'
aUra ,erra 1e Valellcla. - No empalaga ni

I
fadlga. ans el lector retroba amb gusto
en cada pagina, mots vlus que la havia

I oblidat. Ara tornen a la circulacló litera-
rio i és- on béneficf qoe obtenlm per
quant recobrant la llengua-com se és
dlt-recobrem l' hnima de la nostra per-

I sonalltal catalana. .
.BoI.ogera de dlmonls- tol fent lite·

ratora a r eritom de dlver60s amoro
. d' aires sepzms~8goarneix de-tllgendes
j i de Rotes d' arto . . .

Benvlngot lIibre.
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F; Almela í Vives: uPomellde· bibliófils
valencíans" .

Sauri, I'home de

Vegeu, si no:

"L'Arauxi, súbdit expoliat".
"Joan Mas, o el Ilibre encadenat",
"Melcior Aracil, el lIaurador que

lIegia ". .
"Vkents Yictoriá, el pintor

mentia",
"Antoni Pon~, que llegia al lIit".
,"Manuel Martí, I'exiliat d'Ala

cant".
"Joan Churat

brusa".
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Hi ha encara: "joan Baptista Pé
rez, el bisóe de Segorb"; "Pérez Ba
yer, fundador de la Biblioteca Uni
versitaria de Valencia"; "Bernat i
Baldovi, satíric, sempre satíric"; Ser
rano i Morales, el valencia que no
era de Valencia"... I. d'altres.

Des de l'Arauxi fins a Serrano i
~orales s'estenen tots els segles
cristiana. Es ar;lb, doncs, aq1,lest
Arauxf, que fou expoliat per un rei
de Valencia, Abendinon de nomo El
·reí va: fer portar al seu palau unes
deu arroves de Ilibres... El bibliofi!
va amagar-ne, pero, una tercera part
deIs que posseia, per tal de no ésser
robat totalment.

Després presenta el bib!iOfil del
segle XV, Joan Ma~, capellanet, qui
disposa, en testamént, que el llibrc
"Comprehensori ", un deIs primers o
b~ el primer illcunable valencia, 1m"
pres per Palmart en febrer del 1475,
restés a la parroquia de Sant Martí,
aubjectat amb una cadena perque mai
no es pogués perdre... .

Del legle XVI presenta Melcior
Aracil, el lIauradoret l1etraferit que
"anava darrera I'haca grossa i rodo
na bevent la ciencia gramatical o
musical - volia fer-se eclesifl'stic i

o no ho acpnseguí - mentre la rella
t- obria ela camins paraReis entre gar-
e rofera i· garrofera, sota la rosa pur-
o purina del sol ".
a Per que seguir la llista? El llibre,
:1. . pIe de curiositats i anecdotes erudi-

t", ,"'d",",010"" 1. vid. I ."_1'

CARLES SALVADO.~
Benassal.

cions d'uns quants senyors, finj .3J
segle XIX. .

El catala d'Almela i Vives és ben
normal. En ell no hi ha res .de sub~

dialecta1, i quan aparei,"( algun dia
lectalisme és per una ansia construc
tora, unitarista, del llel,lguatge•. con-
veni~t- a totes les cOffiªrques .,e¡l.ta-
lanes. '. .

A Valencia hom escriu ja. com a
Barcelona, mostra patent ·que: Pom
peu Fabra no ha' treballat·. a soles
per al Principat, ans per a tota Ca
talunya. Els escriptors' joves valen
cians-, sabedors de llurs responsabili- ._

. tats, compleixen lIurs deures. La '_
permanent constatació de c;o que
diem de les pagines' del "Pome1l de :1

bibliófils valencians ", el .tema del Ili- r
bre, presentat· en. forma suggestiv:r,
i. les dad es erudites. .qu'e· ragen d'uli
ullal de nobles i actius escorcoUs,
embolcallades <:le frases. fines:. i'. fin,
poetiques, fan que .el.segon..volum:de
la '''Biblioteca de Conte-mporanis" <k

I la "S. C. de C. ", sottit déls obra
dors de l'artisa Annengot, .de Cas
telló de la Plana; sigui destinat a
ésser divulgadíssimentre els actual~

ellamorats del lLibre ·catala.

La "Societat - Casfellonenca de
Cultura", tan justament elogiada per
Joan Sacs, benemerita dins el camp.
de la cultura valenciana, t6 fundada,
silenciosament, al costat d'altres pu
blicacions d'investigaci6 historica, ar-.,
tística i literaria, 'una "Biblioteca de
Contemporanis.", el valum segon de
la qual .és aquest breu" pero polidís
sim "Pomel1 de bibliofils valen
cians"; redactat per Francesc Almela
i Vives,: ciutada de 11I nostra gran
capital del Sud: Valencia. Jove en
cara per I'edat i ja madur en I'estudi
de' les Humanitats, al qúál es dedica
des de I'adolescencia, .e1s seus 1Ii.
brea "La Catedral de· Valencia",
"Sant Vicents Ferrer", la cura', pro
leg, anotació i glossari del "Llibre
de les dones", de Jaurtle Roig, i
"L'espi!l a trossos" (poemes), són
ja ben coneguts a Catalunya; ElI,
valencia, triomfador en l1engua ver
nacla a Barcelona, de Valencia es
tant, ho és per ra6 deis seus merits.
Es per aixo i per a més ajudar els
joves escriptors valencians que la
"S. C. de C.'"ha inclos aquest "Po
mel1" en la seva novella Biblioteca
literaria 'i d'estudis.

¿Quin' és el contingut d'aquest
lIibre? En setze apartats estudia les
personalitats de divuit aenyors ena
meratl deIs lIibres. No tants com

, l'autor pqdria anotar-hi, pero els su-
f1eients per a crear atmosfera propi
cia perque en dies possibles hom pu
!'IJÍ - com diu l'advertinient- al~ar

un document que condensi tata la
: biblioffliá vale'nciana, :tan' fecunda en

1Iibres, en arreplegadors' de 1libres,
en enamorats de 1libres, en escriptors
de 1libres. La terra valenciana és una
floresta també en aquest· sentit 1Ii.
bresc,

.Quasi tots els bibliofi!s que ,ara
ens presenta Almela i Vives estan
rebatejats més pel poeta. que conviu
amb l'erudit que per I'eruqit mate~.

E1I ha aconseguit de voltar els
noms i cognoms deIs bib!iOfils de
cada capitol d'un halo que els fa ten
dres ilírica i que aboca I'interes a
la lectura.

Si UJla paraula sola, de vegades,
fa obrir un llibre i la gracia d'Ui1
titol f. l1egir una obra, en aquest
"Pomel1" d'erudició hom tIoba cent
gracioses beutats de lIenguatge i, per
contra, no res d'encarcarat, virtuts
que escassegen en obres savies. El
lector tindrl, ben segur, p~r a cada
.partat, un animic aomrís i 1Iegira
les biografies molt agradosament,
veient f1or~r les grades que salten
del paper a les ninetes deIs ul1s pero
entrar enjogassades al cervell.

El pomel1 deIs bibliofils valencians
que composen el IIibre, tal com re.
nuncia Almela i vives, més que ho
mes dedicats a I'estudi semblen ima
ginats pers.onatges de noveHa.
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LLETRE
Festa de pOeSl;}

vajenci~na

'Tal com ha via estat anunciat,
abans d'ahir, a les ~et de h tarda,
es va celebrar a la Sala Parés aque 
ta simpatica festa, en la qual Ydren
intervenir J oan Estelrich, la senyo
reta Roser CoscoBa (encal-regada
de recitar els poemes) i el nostre
eoHaborador Artur Perucho.

Tenint per fons les magnifiques
pintures de Genar Lahuerta i Pere
Sanchez, i davant un públie :l')Ill

brós i selecte, Joan Estelrich va dir
unes apassionades i ju tes paraules
proemials. Parla' del que representa
J'aportaeió valenciana actual a la
l:ostra cultura, la quaJ, de cada dia.
l11é~, es va estructurant i constituint
amb una so.1idesa indestructible. Féu
un elogi deIs joves poetes valen
cians, deIs joves artistes, que yénen
a casa nostra amb el bagatge de
1I urs ritmes i de 11 urs teles, i amb
un entusiasme jovenívol i un afany
de germanor que fa eoncebre les
més al tes esperances.

An,b el seu habitual verb cilid,
va fer una dissertaeió digna de to
tes les 1I0anees, que el públie va
rebr·e amb sorollosos aplaudiments.

Tot seguit, Ilsenyoreta Cosl:olla
eomen<;a a recitar els poemes q\'e
fJ Í"crr e~lt1l clunl1c..~d.i~. De !JI ;ill~r

\'a lIegir el poema d'Anna Maria,
la pubilla de Carlet, de MiCJuel Du
ran; després, "L'home del c1avel1
blanc" i "Papagais ", de Francese
,\Imela YiYes, eomposieions que
formen part del lIibre d'aCJuest au
tor "L'espill a trossos", publicat de
fa poc dins la Col-leceió "L'Estel ",
de Valencia. Amb una exeel-lcnt rna
t.saclO segu; lIe6int poemes de
Salvador Verdeguer, Enrie a\'arro
Borras, F. Caballero, Pasqua! Asins

- j Josep Maria Bay?rri.
El públic va escoltar amb verita

hlc. delectan<;a la lectura de dues ele
gies del poeta castellonene Bernat
. \ rtoJa, profundes de pensament i be
lIes de forma, en les CJuals s'ende
"ina sovint l~ severa influencia cl'Au
~ias Mareh.

Després d'aquests poeriles, la se
nyoreta :;:oscolla va lIegir-ne d'al
1res de tendencia for~a diferent, per
tal de palesar la flexibilitat ele la
poetica yalenciana actual. Els yi
brants ritn.es avantguarelistes ele
Thous Lloren<; ("Vol"), ele CarIes
Salvador (" Migelia ", "Pluja el'es
t~ls") i ele Joan Chabas (elues peti
tes i encisadores composicions) s'es
tengueren per la sala amb un resso
~le veus noves, i fóren molt aplau
elits.

Finalment, Artur Perucho va
cloure I'acte amb un breu parla
mellt, en el qual va fer constar que
el fel de portar a Catalunya una
mostra de la poesia valenciana ac
tual, no volia significar que el! n'es
tés gaire satisfet. Es pot ésser be
nc\'ol- ya dir - amb les vaJors es
pirituals ~Iienes; amb les propies cal
é,,'cr exigent i desitjar que seguei
~:n un camÍ ascensional, la qual cosa
S(,I-; és aconseguida CJuan mai no

s esta "a"tlsfet ele la tasca realitzada.
\'a kr con, tal' ·tanrbé dos ieno

melb (uu d'artístic j un altre ele
mena eliierent) .•~\quests són: que
el cunreu del propi idioma es ya es
tenent a '-alencia de cada dia més,
éom ho pa1csen les poesies reclta
des, les ljuals són escrites amb un
llenguatgc perfectament emmotllat
a J'ortodoxia gramatical ele l'Instl
tul. i el fet que els artistes ya
leucian - 'llés importants que aquest
any han exposat a Barcelona han
reelaetat en catan Ilurs catálegs,
alXl com també que J'a\'antguarelis
me !Jagi arrelat a \'aleneia, mentre
:\lallorea té una poe"ia clás jca, i el
Principal, ecJecti~a: J'altre és que
el va!cnciallisme. que havia estat
una forGa insig.llificant en mig ele
l"ambjent e1'indiferencia que el vol
tava, ha eselevingut robust (i en
cara !Jo sera més) el'enl;a que J'am
bient se Ji ha iet francament hostil.

Va acabar el seu parlamellt oimb
parau1cs d'esperalll;a per a un esdc
vrniclor que tots desitgem que no
sigui gaire II unya.

Per la nostra part fem constar
- senzillament -la simpatia amb
qué hem vjst aquesta festa i el no'
tre de:::ig que no sigui l"últillla selH
blallt que es faci.
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_~_ d'E. LOpez Chavarri. . ;

~. e vml"'YJ~l~~bZ=.=~~l:~~::~ $I~:~:'tl,
tes residentS .. BarcclOlla inicinen la I'hum.or i I'e~y. ~s."aJotat; .at¡:lb· '

,; publicaci6 de llibres l-a1eJici¡¡ns. Mi· ptQS.a i versos d~ 'UY i Mir i
-!>. -' que! ~an i Tortajada eIfl el dire.c.. amb dibuixps "dé 1w1l' ia ossinyol

..tor d'aquella' "Biblioteca Valencia'" López Cha~. . .
que beD p,rompte s'estronca. El primer La segona part dd' lihrk és dedicada
volum, '!2D ap1~' de croquis titulat .. De:. a narrar el sé~via~ pe}' la scu~ Ya-

_ l'borta i de la rmimtaíJ;ya", era je I"cs- riola, a!acantina. ta! Id~l perJums, la .
criptor Eduard López OJavarri i prOr deIs d.eliciosos 'reco~~ f orits: . Agres,

...#. . duele crnnes ex~ions. Han pas~at ' la pettta na: de . J)\1JJBl -clara.. fl'esquis-
Jf' '..!' el! lnyi i an. la Val~ '=:l,lteccio sima ¡ligua HU" .ee, ¡l. ntUS. Concén- .

"L'Esíei" r~eix unes aitres 'prose~ taina, la rica' vila qUe ;fou de Rogei de
¿el'ma~ix autor, i a¡xi mateix d'rx- Llúria, l'almiia'¡~ ,"lÍe ti 'de massis-
curriona, que per ésser ,ma mica n:és sa gloria la maJ:1na catalana. íios al
liargues bom t'stampa amb el nolU de poot que &na~ a t([,ui. Pere el Gran

, :viatges. dignés que tot~ e~s, ~ixós de la Me-
~ ..:! - Es de ' notar com la producció d~ls diterrania havien d!éstar marcats amb

.. ~.."::=~~:~~ ::~ =;I~;::: ~:~~~:~s e~~~enOri:E(~esc~~ ~:~~d;oni
Có ¡:jro orientada a estratifior la tor~, pataus seny ,ñals i esgl,és;es amb .
~¡teratura., Abana t'b t1ibres que hom bones obres-. d'art~ s'afanya en la in-

, ~blica,"a a Valencia eren qua'li tots d~tria de la llep b eria: torrons i amet.
I . ;'Z'de vert<fS; ~ra ja collltatent qllle" SÓtl lIes ens=des. .

'els de prosa els Que prenen el cor deIs Dest'~s, a-Itr*s pobles atacantins i
¡. . .e~ptorl: El ,ba1buceig ya].aa es, elB!OSsos qtUt fllgm amb horror de les

'~'totna veu i la sonoritat .... fea.t-' I.etonaci~ 4f na festa V11atana de
clara. "naoroJl. i ~"ans·'.

Tres s6n e1s viatges que compollell ~I viatg'e 'i/:l Mestrat-al nord de
,aquest volum de L6pu Chava¡:6, el Cas~'Il1J& gairebé la mettat '1!el
~sicoleg periodi~i . lIibre. Pescnu Vilaf&més, ~a roja, eos-
'. A Mall()1'ca. te"* ~A.,{ci6 del segk XVI. AIJ>o.

A la RITa Marica. caclr. ant4' l~esglesio1a de Sant loran,
'A la comarca del Y~stral roqTj.nita¡.' que C9llStna UD ntaule gb-
L'autor va a Mal10rca !lO com un tic-~ UJ) Jj~ÚI ~tf de fusti po&ro- .

turista encasletlat en . a,dmiració de m:td.a. i el \fU funerari que cantingué
,belles~s" á data fiza. aDs prefereix. no la corr!f{ra de ]can 4e Brusca. repo-
satler quaa s"" .cr~ntuslasmar~ Ell vol bladot, ~r~ de,Blasco NA·
:rebre el cop de "t'emoci6. eI,l.to~ Ya seva. lag,Ó./ar'¡uell· amb qui d :r~i Jaume 1

i pur.esa .i·~:'l1itirant·s'hi"· s (q t'e re - es d~~venia:. catí,. la vila d'ambient,
, serves; aixi-diU"-resum seml'ré ~s hQstalLedificis: pllhtics i partÍC111ars del
,,:Viva la realitat, 'més atrattívol~' en la ~e~lc: XV, la dc:l retaU.1e de ]acpmart,

seva 'prea~'Aitl, la '~pena br"r ta ~Is irtdustrials i eomereiantJ que
feonicade Manac;or li produeix l'e- traf1caven amb les repúhliques ita1ia-
fecte d'una calma lUau,d'instintiva· de~ ¡te;... Cati: ares ogivals, pedra treha.-
'licadesa. "Era atl~ie:a-un art ¡laHa a cops de mane1l, records del
que.' tenia: h serena ingenuitat .~e I'a- ei••roa papal, de. les Iluites entre -eb
nima malidrquina ·sense refiÍlamer¡ts dlvallers VilaraglUt i Centelles. Les
de ckcadetlcia hi: artific.is teatrals.'" !vens en pro del comte d'Urge11per.a

Gaudeix de 1& festa del Corpus a ¡rei de la Coníederació cata!ano-an-
Pollensa amb era típics perso~es . ganesa ompliren els carnes <le la po-
de la proCe5s6 :'l'iJÍcansable Sant ]oan . blaeiÓ. .
."pa16s" dansaire, les "Agnites" ten- 1 encara, la'visita a Olocau del Ret,
arals abillades d'estranya' faisó i ~, el pabJet fronterer cfAragó.
lIadores d'una ContradaDSa ben ,.11. To~ el Ilibre és escrit amb .estil pe-

I sada... . riodistic acuradament. Pla i entmedor,
; 'It' ....' , ~I castell del Rei fa estada fautorA sel1se gaires volades literaries, p~¡'
~ "~~-Hi cOl1TÍu ambSantiago Rossinyo~ j' sense res d'antiliterari. Descripciona

.. Joaqui~ Mir. Art i facedes. I--t'V;lr beIlament f~es per a desvetllar el gust
~'i ,t '.. ·~;;ter~s· per als hemerotecairea--Ia t.i.. de' viitjar.

daei6 d'UD perilldie croo sol nú.~ .. CARLES SALVADOR_'I"""'=";"~'¡};;",,,,,;~~;]¡±j



COL.LECCIO N L'ESTEL"
. (VALENC/A.)

CONTES PER A
INFANTS

N'ersió de l'angles de
Joaquim Reig

-,
I "Coate. pero a in!ants~ 'Ronegament

la dartera traducci6 - ús P01fies
d'A.sgard - uña tlegenda de rOlimp
Escand:nau, mosh"á de la imasinati6
deIs ptimitius homes septentrionals 
deixa de teñir, al nostre entendre, tO

tes les condicions d'aptesa. cal' les ae.
tuacionl deIs déul mitológica escapen
a la comprens'6; s6n actel simbolics
que els infants no arriben a desxifrar.
La Ilegenda, pero. té caracter. entra
de pIe en el meravellós. que tant :ap
tiva, i fa de ban l1egir la cursa del
falcó perseguit per I'aliga. o sigui:
el gegant contra el déu,

Un l1ibre folkloric per a infanta i
- per Que no? - per a homel.

Daneu a lIegir ale vostres fitts
aquests contes altr lesos posatl en va·
lenciana, ~n catalana lIengu•.

CARLES SALVADOR

de Perrault. de Grimm. de Otristian
Andersen... Aquell i aquests .60 t('18
fills d'una m:lteixa branca i tenen una
i<I~ntica fina Iitat en ésser impresos.
si hom els imprimeix bé, materialment
i artfstieaml"nt ~. No seran tan fa
mocos ('om Al rln, amn botfs. dp Per
rault, La TOf'netlor"'a dI' mi.tln.' d' An
dersen i L'a(Q#IJ dI' la Tiña de'Crimm.
per exemnle. !'ero tenen ends, tenen
paesia i aql:ell mínimum d'inr-enuitat
c:lntfórosa Que tant atrau ]'aflima in
fantil.

Nosaltres. personalment, en fant que
mestres d'estudi. no sabriem oh:idar
aQuest recllll. Abans d'escriure el pre
seot artic1e. hem portat el !libre ~ I'es
cola Hem ret servir. primtrament, el
conte Per qll~ h salaan la mar i pot
cr~urt' el lector Que amb aquesta con
talla s'ha de5pert;¡t Qui-s;¡p-!o la ¡ma
r;n;¡c:6 MIs rlebcehles i es combaté I'a.
V:l~icja d'una manera tota nova. E!s
ulls deIs inf;¡nts eren ben plens de
Il'oi~. els !lavis de somris i el cor de
bones dimosicions. Ha estat I1l1a ~lic6

seme sermonari, a;XQ que t;¡.nt de
prime;" j avorreix el xiquet.

ExceHentíssim, repetim, el volum

Joaquim Reig, que i. en. bavia fet
coneixer une. viscudel eltampes Ion.
dinenquel des de la "Taula de Lle
trel Valoncianes". es mostra preocu
pat pell nOltres infantl...1 en medi
tar - diu en el proleg - sobre la
migradesa del nostre folklort! vaig
decidir-me a traslladar a la nos¿'a ben
amada Uengua alguna d'aqueJles nar
racions que per al. seus infants va

Si la producci6 original és escassa p~odui~ I~ bella preocupació del. po-
tn aquestes terres valenclanes, la tra- b,es nord,cs. 1 - continua - resultat
ducciÓ' era nuHa. No hem d'oblídar, d" breus estones d'esbargiment espi-
peró, el pomeJl de contes de Wilde, ritu:,1. són les traduccions que seguei·
que traduí Adolf Pizcueta per al des- xen.., .
aparet,'11t .• Conte del Diumenge". Qui 1 1 les traduccions que segueixen por-
demostra tenir vocació de traductor ten els titols ingenus i sígnificatius
iou el nostre eabdal poeta Teodor ·1 propis d'aquesta branca literaria: El
L1orente; pero en vertir ell romanJ flautista enro,¡tat, El gega/ll de la ti
.tics els posa en lIengua espanyola. eJel m611, Jaume i el Follet, La Prin-
L'escriptor Navarro Borras ha tra- cesa-rentaplats... i aixi fins a deu.
dUlt alguna cosa de Daudet. Total, L'edició ha -e-stat molt oportuna pero
quasi no-nes i encara espars. que ~ra ja és d'esperar no sifUi per-

Es ara "L'Estel" qui ofereix "als segUIda la nostra lIengua dins les es-
Ilens valencíans oríes de narracions coles, i perque aquest volum és un
i cantes, per causa de la nostra tra- lIibre excellent per a la lectura in·
gedia pairal". un lIibre format per íantí!. Cert Que els xics no lIegeixen

· una mena de -contes folklórics, pro- valencia, peró cert també que re~ bo
· pis de les terres del ".nord europeu. no tenien per a Uegir. El ffCUII de

.Cal dir que aixo de contes propis "L'Estel", amb clara tipogra fía i nor·
· del nord és ben relatiu, car el titulat malment ortol''I"lIfiat, no pot re'>lltjar·

El r,c mercader que Joaquim Reig se en nom de la Pedagogia. Com edu-
'jnc1ou en el seu volum, és prou co- catiu és immittorable. Té la valor in-
lJegut en aquestes latituds. i fins re- trínseca de la literatura folklorica de
córdem que Josep Franquesa i Go- prou més vatua que no aquell altre

· ,mis el versifica amb el titol Les tres !libre escrit massa expressament per
pl'6gUlltes i amb xiques variants de al nen i Que prou vegadel el n~n re·

-l'anglesa versió. El cas demostra, una fusa. Hi ha tota una muntanva de )j.

yegada més, que el material folklóric teratura pC"r a infants recl:lct:lda amh
diíícilment resta vinculat en un poble la preocuoaci6 d';H~radar. d'educar, de
sinó que s'estén i campa per terres form:!r el coro Pal'W'rassa detestahle I

, hetl distants; res no vol dir, ni diu, En tastar-I:! els infants l'ahan"rnC"n
"en contra del Uibre de Reig aquest ~e~u'd::¡ment per a mai Inés no prf'OC-U-

aclariment, ans per contra. és una par,s~'l1. Niw{, millor Ql1e el. mel-
constatació Que la tria és ben lIesta trl"S d'estooi ~r a mesurar la valnr

__ i~ que els tals contes facilment poden edue:ltiva d'un Ilihrt. Sefr'hl:l meTlt;,!;¡
arrelar ad. Que hnmes amh qU:lfre dits de front

caigo in, pl"r ne<'t'~sif:lh industr::lls. a
pr~sentar Ilih..l"~ :11 tnl"r('at es¡fol:!r ('''m
pl'e:!~am"nf ínútils per a la formaC'ió
dl" la inf;\nc-ia.

En IQUC"st pomell de contes obrdies
no re.s d'aixo passa. no res d'aixo pot
su('('elr. eom no res contrari als il1t~

re!lSOI moral. "~!s inra.lrs hom traba
en el!! volums. coneguts I bastament.

.L
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Aquest any els valenelan. no lian parat
la famosa Taula de la Poesia que era una
exp08leló de versgs enearpetatB. Hl aeudla
el bo 1 mlllor deis nostres poetes. La Inau·

uracló era uDa festa. En una de les tantel
a Margarlda Xlrgu feu la lectura deis poe'
mel. D6Ipréa els valenelanl enamorate de
les novetate llterArles obrlen les earpetes I
lelen lectura; Com que era nna exp08lcló
d' art qul vol1a comprar un felx de versos
ell pagava Ise 'ls endnla a cala.

Engnany eL' Estel. a' ha enoarregat de
reunir ela materlalsl en compte de la Taula
ha r680lt una antologla Impreaa 1 editada
en el volum 7 de la leva col'leceló amb el
Utol que encaplala aquelt arUell.".

12 són ela poetel que hl tenen ver801
en el lUbre antologlc. Ne falten, ciar eltA,
perqué de méa d' una dotena es poden
replegar mostrea dignes de tlndre-lea pre·
leDt. No ha eatat, pero, la culpa de banda
lIe l' editorial, ans deis matelxos poetes
·que, sOMnladors, han delxat paslar la
oculó I el terme d' envio mentre, segura·
ment, caDtaveD.

No ha estat oblldat Daniel Mart1nez Fe·
rrando, ni eH ha oblldat els seus eompaDYs
.ile Vallmela del de lestllel d' or catalanes,
-1 abo que fa massa anys DO lIeglem res nou
d' ell en les nostras revistes d'aquestos últlml
-templ.

La dlreccló de eL' Xltel. ha fet bé de do·
·Dar al públ1c el talt complex que forma el
lIlbre. Amb ell a la mA hom podrA jutjar
-quinea Ión les dlrectrlul estetlques deis poe·
tel valeDclans d' ara, quin éa l' eatat del nos
ve lIenguatge IIterarll quaal el podrA como
prendre quin pervludre se 11 espera a la nOl'

·tra poesla comptant en que som a les portes
·encara del renalxement de les lIetres. Mal·
grat ésser el que firma la present lletra un
dell qne tenen poemes en aqueata antologla,
bé pot dlr que la paesla de Valencla pot anar
ja al costat de la de les altrea tenea de lleno
gua nostrada, si bé no tenlm, per dlslort, el
gran poeta que fa888 girar l' eaguard cap al
sur a tots els eatalans. Senae un Alcover,
I6nl8 un Muagall, aval, no per abo l' obra
de l' actual jovent él d68preclable. Sobre la
base aetaal 'potser pnjarA l' home insplrat
que prenent la lira d' Ausles March farA vi·
brar el nostre verb al ritme sonar qne 68cau
a la tendra llengua nostra.

Per ara, noves cordes han estat pondel
a la cUra llorentina. Rel mes f6011 de como
prendre· ho que saborejar ell poemes d' Ar·
tola TomA.8. d' Almela 1 Vives, de Navarro·
BorrA.8 I Thous. Aqueste altl88lms poetes
amb ela altres ferlte per l' art poetlca Ila
"alenclanla tenen 161 noatres esperances de
que Valencia, una vegada ha eotrat ja de
pie en el cl08 de la p06lla catalana, no del
..xaran d68emparada ni calgada la nOltra
'Verba ritmada.

CARLE8 SALVADOR.

Setembre 1930.

--~~--~---
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Catalunya i Valencia "'_ i

¿Jo soo, valenciA, de la pro-I
tectora?

per

Car}es Salvador

•

•
són.

ans ho és el Cenia, t:n petit riu sen·
se altra personalitat que la geogra
fica. Un accident ens separa, pero
5ense profunditat ni importancia. La
terra a un costat i a I'altre del riu
és la maleixa. Per damunt de la min
5a corrent divisoria actual podem en
caixar le smans i abra~ar-nos fra
terns. Vindra un dia que els d'alla i

els d'enr;a del Cenia serem tots uns
perque la historia de les dues ter
res és la mateixa, perque l'idioma de
les dues regions catalanes és un tot
sol i perque la voluntat, factor de
cisiu, sera ad i aquí la mateixa vo
luntat de viure junts i agermanats.

Per acréi}:er aquesta yoluntat cal
que I'ensenyament de I'Idioma i de la
Historia siguin normals en les ter-

tes valencianes. Cal que aquest ense·
nyament comenci dema i cal,' per
aconseguir tal cosa, que ingresseu
avui mateix a les files de l'Associa·
ció de la Protectora i que demalleu
una Delegació per a Valencia. VÓ5.
valencia protector, tindreu cura que
I'ense:nyament deIs infants fóra fet
segons les caract~rístiques i peculiari·
tats de les terres del sud.

Penseu Que els infants de Valencia
no tenen Ilibres valencians, no tenen
escoles valencianes. 1 sou vosaltres.
valencians de Catalunya, els que heu
d'ajudar a nosaltres, catalans de Va
lencia, a tenir aixo que ja teniu i allo
que tindreu per viure materialment i
espiritualment dins les terres de la
Catalunya estricta.

Valencians: per valenciania feu-,,-os
socis de la Protectora, on trobareu
altres valencians, poCS, que ja ho

]a sou, v6s, val~ncia resident a
Catalunya, vós que haveu votat rEs
tatut, que us haveu manifestat pe!s
carrers de la ciutat i davant del Pa
lau de la Generalitat perque fos apro
vat íntegrament l'Estatut, que haveu
enviat una tarja al s~nyor President,
vós que desitgeu per a Valencia una
autonomia tan ·ampla com la que té
guanyada la terra on "iYiu vós, va·
lencia valellcianista, vos catala fill de
pares valencians, ja sou de la Protec
tora de l'Ensenyan~a Catalana?

1 que espereu? Voleu que els in
fants de Valencia aprenguin de llegir
i d'escriure en valenciana llengua, que
tinguin una cultura geografica i his
torica netament valencianes i que eHs
siguin ben valencians?

Ingresseu en els rengles de la Pro
tectora. Formeu un nucH compacte de
valencians i creeu la Delegació valen
ciana. Amb les vostres quotes ajuda
reu la Protectora a estendre la sen
actuació per terres valencianes. Da
vant la vostra patriotica actitud els
catalans residents al País Valencia in
gr~ssaran en aquesta Delegació, i tOÍ!
junts, tots units com a germans i ben
agermanat en un mateix ideal de
cultura i patria treballarem perque
Valencia, la nostra caríssima Valen
cia, espolsi la son, es retrobi, s'alci
com . ha fet Catalunya i aprovi el seu
Estatut.

"Dia vindra que serem tots uns·",
i hem d'ésser nosaltres valencians que
vivm dins les terres \"alencianes i
vosaltres valencians que sou dins les
terres catalanes eIs que convel1l;uts i
iHu:ninats per l'ideal hem de donar les
primeres passes per unir-nos.

No és I'Ebre el riu que ens separa,
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Notes bibliogra6ques

un bé de Déu de cinquanta ~uatre

planxes que reprod·ueixen, en mag
nífic tira tge del í~l de J. Armengot
de Castelló, els retaules i íragmente
de retaules analitzats en el cos de
l'obra.

De la importancia i transc:endencia
d'aqu'est treball d'investigació i de
critica J oan Sacs haura de parlar en
algún !loc oportú, el1 que és un ar
tista, un crític i un historiador de
l'art. N osaltres donem I'avís de I'a
parició del . !libre perfectament im
preso Avis amb toc de clad perque
la g'ent catalana giri una vegada
més els ul1s cap a Valencia, la Va
lencia que rprodueix e·studis tan se
riosos i tan carregats <k ciencia de
la investigació artística com aquest
que ens ocupa.

Avisem, només, pero sentirlem
remordiments si no rcmarcavem: la
connexió que té aquesta obra amb la
de mossen Betí "El pintor cuatro
centi-sta Valentín Montoliu ", sobre
tot en quant fa referencia -al tal
pintor i fills, així mateix retaulistes.
L'estudi de I'art de Montoliu, pare,
el qual es crea una personalitat tot
fent barroquismcs en fusionar en la
seva original tral;a les escc,lea ara
gonesa, valenciana i catalana, ell que
té I'obrador a Sant Mateu, vila col
locada. en la cruilla d'aqu«te.a terree.
Le. tres ,uajectorics produeixen t'art
de Montoliu. creador u'escola. .Tem
perament inquiet es decanta a ampu
lositats i de·sproporcions. Influenciat
per l'art f1amenc pinta cares nargue
rudes, de front ample, galtea es
tretes i barbes punxagude.s, ex·pres
sives .¡ teJes de tons verds, vermells i
blatls, amb exornacion.s de luxe. Aixl
hem vist, també, el retaule de Vila
íranca del Cid que hom conserva a
la Casa de la Vila portat aquí des
de I'ermitori de la Vergc del L10ssar
pcr a on Montoliu va pintar-lo en
la. XV." centúria.

In tere·ssant aportació, <Iocumental,
grafica., crítica. a la historia deis
pintors - quatrecentistes -'del Mes
trat de Montesa eh terres castello
nenques. Pint{ ~s de taules i de
retauJes, de draps de pinzell, de
coíres i de retauIons, de cartons per
a vidricres, de brandons... el cap de
brot deIs quals fotl el Valentí Mon·
toliu que si no és un Facomart·o
un Borrassa, féu una art ben des
ta'cada en mig de la pompa i de la
ri'1uesa santmatcvana. El seu obra·
dor entre els juristh, mer.caders. ma
ny.ans, argenters, ballesters, esmal
tadors, vidriers i brocador·s de la
melropoli de la comarca. L'escola de
retaulistes que fundava triomfa fins
que s'esllanguí, naturalment, en can·
viar de direcció la. políti~a valen
ciana i en apareixer una nova art
més adient als gustos del cinc
cents.

"PINTORS DEL MESTRAT", d'Angel San
.chez-Gozalbo

per

CarIes Salvador

•La .. So<:i~lat CútenonenQ de
Cultura" alm vegada, com a edi
tora, i el seu jove animador Angel
Sanchez altra vegada també, com a
conscicnt erudito Ara, amb una molt
in teressant contribució a la his toria
de la pintura valenciana qualrecen
tista que va f10reixer en la comarca
del Mestrat.

Pintan de retaules, per tanto Pin
tOI'l que residien a Sant Mateu i a
altre·s vil« i ald'ees del M~strat:
Alexandre Pintor; els Forner, Mo
reno, Plana i Vallsera; Valentí Mon
toliu i els dos Montolius, fills; Se
garra i Joan Forment i Joan Mon
toliu - el darrer Montoliu? - i altres
pintan, encara.

Pintura de l'any 1396 a t'any 1528.
:Anys d'esplendor artistica, quan
Sant Mateu, capitalitat e·spiritual i
administrativa, esplendia per obra i
gracia del mecenatge deis Monte
6ian~. En allunyar-se els Mestres
de Mon'tesa decau rart santmatevana,
.'aDuDa, ~eix. .. Amb el casament
de Ferran i Isabel i amb la incor·
poraei6 de Ferran II del territori
de Montesa a )& Corona, Sant Ma
tea va pudre t'esperit i una vida
anemica va acabar amb la seva an
tiga importAncia" -coD'!;tata, amb
certitud, l'et'udit autor d'aquest '1'0·

ium d'art i d'hittoria.
¿I quina 6s aquella antlga impor

.tAncia comarcana?
.. El. Vida'! 1 ela Valla crén repre

.entanta a Sant Mateu i Salsadella
de la poderon firma toscana Fran
cesco Dati·ni; les llane·; de Sant
Mateu de Salsadella i de Cervera,
es co Hzaven amb llurs noms de
,procedencia al" port·sde Pisa i Ta
lamone, i el bell catalanesc de tota
aquesta contrada era familiar al
Garbo floren tí, als magatzcms de
Calimala. " Així mateix Catí cxpor
tava a les ciutats italiques els seus
soHicitats productc>s. In.dústries va·
lenC'Íanes, comen; al llarg de la Me
diterrania, riquesa. La riquesa mate
rial comporta el bon gust i el luxe.
Els M·estres montesians, sobrctot
Pere de Thous, saben donar gran
:volada als neguits espirituals i flo
I['eixen les arts. I de les realitzacicns
Que deIs obradors sortien Sanchez
Gozalbo estudia els retaulistes i els
retaules.

Retaule·s de Vallibona, d'Alhoca
cer, de Vilafran.ca del C1d (Vila
franca del "Scnyor" JLme 1, rei);
r-etaules de La M'ata, de Sant Mateu,
de Xhiva', de Salv.assoria, de Les
,J'orrocdJes (L1ucena), de Tolodella,
de Castelló de la Plan:a, puix que
escampades 'Ión les obres deIs qua
trecentista del 1Iestrat la fama deIs
quals passava lIindes de viles i co
marques.

La monografia es recalza en do
cumentació lIatina i valenciana in
serida en un Apendix i, ta:llbé, en



Llibres valenciana

" F Oft tr o b .d a "
NoveHa (le Lluís Sales BoU

per
CarIes Salvador

•
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l'Amor

deiem avantguardisme. Per a escriure
Fontrobada no 1i ha calgut altra COS,l

m~s que rodar unes bandes de docu
!TIentals caste110nenques i encaixar en
ells uns jovea una mica excursioni.'es
i un altre tant plats-i-011es; unes fa
drinetes enamoradisses que porten en
tre celia i cella un bolet deixatat i
tristament provincia. Ells i elles "an
vestíts de sentimentalisme i por;en en
ganxades a les espatlles les ales dd
barrilaire innocent.

Aquesta personatges, qu en grup
constitueixen l'únic personatge central
de la noveHa, és cosa original en la
nostra literatura. Fins avui la novel
la valenciana, construida a base de
paisatges hortolans com a fons, tenia
retallades unes figures, quasi sempre
tdlgiques, uns personatges que, sobre
posats o sobrec1avats, resultaven, per
contrast de volums, uns alts relleu.
quasi bé escultures de diorama clina
mico En FOlltrobadcl cls personatges
resten en baix relleu, incru¡tacions a1s
paisatges, més bé, i tota la noveHa
pren una tonalitat blava. quieta, penti
nada.... Solament de tant en bnt una
punta d'humor't' o d'ironia iHumina
l'anecdotari ¡ fa badar el 11avi Que
somriu.

NoveJ.la d'obje::tivisrr:es, Sales Boli
ba retratat la Plana de Clstel1·J. Ací
la vida és fkil. EIs bancals rendeixen.
L'horta és esplendida. El 101, la Uum,
convida a la vida del camPo El m~( t
i l'alqueria, habitacions de bell estar,
pIOcuren la recreació i l'alegria. Hi
ha salut, humor. L'habitador de la
Plana és optimista. Hom respira ben
estar; hom no té problemes, els graTIS
problemes...

Aquests són els personatges
l'ó.mbient en (¡ue es motien.
fos pels petits neguits que
proporciona 1...

• No cal dir que una noveHa com
aquesta, constru'ida amb elements sim
ples i translúcids d'anima feli!; i á'es
cenari claudi el material llenguatge
pren unes proporéions gegailtines. 1
el nostre jove escriptor, qui per pri
mera vegada publica una novel·1a, ha
curat l'expressió com calia. (No tant,
pero, que no puguem anotar unes mar
rades en deixar escapar unes tares,
poques, que enlletgeixen la seva pro
sa neta i ben ordenada. Potser l'autor
enlén que els forasterismes agarrar,
.t'illar, l'myir, per exemple, són, més
que espanyolismes, formes dialectals.
Nosaltres 50111 exigents i voldríem qlle
la prosa de Sales BoH fos, també, més
que pulcra, pulquerrima. Deixant a

Alternaci6 de lIibres ae literatura i
d'investigaciú: heus aci la bella tasca
d'uo renaixement. Hem terminat la
lectura d'una novella valenciana treta
a la llum per la Societat Castellonen
ca ele Cultura. 1 és que el lema de la
Castellonenca és senzillament el d'anar
lIuny a poc a poc. Festina lente, diu
la llegenda que envolta les quatre bar
res del segell de l'entitat. A poc a
poc és -va lluny, certament. Pero el
ritme de marxa dell amics de Cal
telló es va accelerant cada dia. Tret
ze anys de constant actuaci6 inteHi
gent han portat la creació, l'esclat
d'una joventut de valors inteHectuals
valencianistes.

Avui qui de fora estant observi el
panorama de les lletres valencianes ha
de trobar, per for~a, que el nudi ma
jor, el fogar sempre ences és al nord
del País Valencia, Certa vegada es
crivíem, sentíem l'orgull d'escriure,
que de les tres comarques valencianes
Castelló era la germana gran, mentre
que la de Yalencia restava la mitjana
no obstant tenir la capitalitat de l'an
tic regne.

Dintre el elos de les lletres la ger
mana Castelló va assolint la capita
litat, i de qui és l'esfor~ és de l'entitat
que abreujadament ano:nenem "la Cas
tellonenca" amo el seu Butl!etí d'in
vestigaciona i assaigs i amb la seva va·
luosa i aereditada editorial.

Fa poc, en aquesta mateixa p~gina

donavem compte d'una obra que estu
diava e1l pintora quatrecentistes del
Mestrat, i és avul que hem de parlar
d'un llibre d'imaginació. 1 ·és que' "la
Castellonenca" s'interessa per tota
obra de cultura valenciana,

Ara acaba d'editar una novel·la:
FOlftrobada. Autor: Lluis' Sales Bóli
love. Floreix dins les nostres lIetres.
Avui els nos tres escriptors ja no co
mencen en espanyol com semblava
obligat anys enrera. Es jove Sales BoH
i és a la part fronterera de la jove
- ja no "tant .jovc avui -literatura de
les frisances i inquietuds espirituals i
formals. Foat,'obada no és una no
veHa d'introspeccions, ni és afectada
de modes, ni de subversions. El seu
estíl és pla, 11is. La seva prosa Ilisca
sense lIulssors imatjades, sense esgar
rifanccs poetiques; pero clara, tran
quil·]a. Prosa descriptiva, illgenues dia
logacions entre personatges que res
ten una mica boi~osos, l'anecdota flueix
d'entre eh quadrets de costums co
marcals.

Si l'autor fos home madur troba
ríem que, naturalment, és lIuny de la
\lostra epoca. Pero Sales BoH és jove-
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Quan setmanes .enrera presencia
va jo l'Assemblea de la Setmana
Final de 1'Escola d'Estiu, on es dis
clltia finament sobre el bilin¡;;üismc
a I'escola. se m'acudia a la memoria
unes paraules d'Aribau, lIegides al
yolum "Art i Política", de la "Col
1ecció Popular Barcino". Eren unes
paraules més en defensa de la nos
tra tesi de ponencia. Scmbla es
trany - i no ho sembla si hom pen
sa en la solidesa i en la profunditat
de la cultura del pre,cursor més mus
tre de la 110stra Renaixen<;a -; sem
bla estrany, dic, que l'artista i el
polític Aribau danés fa cent anys
unes raons betl actuals ara, en el
precís moment de faisonar 1'ense
nyament de Catalunya.

Els ponents, i així també la tota
litat deis companys - una sola ex
cepció ens donava ulla major fon;;a
de raonar - reblltiavem el bilin
güisme escolar. Motius extrapeda
gógies ens obliga a 1'e;\senyament
d'una segona lIengua. Aquesta, pero,
ha d'interferir la lIengua materlld
d'una manera tal, que no sigui en
perjudici de la inteHigencia deIs
nens. A 1'escola hom ensenyara una
segon:l lIel1gua, peró no ha de fer-se
bilingüe I'escola, perque mentre ullri
l'edat escolar és bastant que l'infant
entengui la segona lIengua imposada.

Diu Ariban (pagina 103 de "Art
Politica) ;"Una cosa és posar-se el}

estat d'entendre una lIengua, de tra
duir·la i de coneixer totes les seves
belleses, i una altra cosa és arribar
;o¡ 'parlar-la. El qui vulgui posseir les
lIengües martes, i fins el quj vulgui
recluir-se a la lectura i al coneixe
ment deis autors de les I1engües vi·
ves, en té prou d'assolir la primera
d'aquelles dues coses, i, no aspirant

¡l més, es pot estalviar molta feina."
Naturalment que si l'escola pri

maria catalana nO té per missió ren
senyament de llel gües, ans la més
alta, per sobretot la d'educar infants,
a aquest, mentre sigui infant li bas
tara d'entendre la segona lIengua i
els seus processos psicológics no se
ran malmenats per ordinacions ex
trapedagógiques.

Ariúau tenia un concepte ciar de
<;0 que hom ha de fer a l'escola e:\
relació amb l'ensenyam~nt pedagó
gic de les lIengües no maternes. 1
és que Aribau era un home ben for
mat i un pedagog, Per assegurar-ho
no cal més que llegir aquesta tria
d'ass<ligs que la "CoHecció Popular
Barcino" ens dóna, tot preparant la
commemoració deIs cent primers
anys de 1''' Oda a la Patria ". Sem
bla editat e.xpressament per a lec.
tura de mestres. Els seus consells
sobre quan hem d'interessar els in
fants pels apólegs i els ayall tatges
educacionals que per sobre els apó
legs tenen les paraboJes o faules "'1
cionals; els seus mots sobre el des
cans; els divertiments c:ue donarcm
als nois; els jocs fIue exciten la in
telligencia; els jocs gimnastics i ai
tres esbargiments a base de les arts
nJecaniques; l'interessant assaig so
bre la bon acrian<;a, i en fi, I'cstudi
sobre la teoria estetíca de Schiller,
fan del volum una obra de pedago
gia,

N o cree que cap mentre cata1<l
vulgui prescindir d'aquest llibre, que
amb un altre títol potser rhauria
impressionat més. Com a· ciutadan;
contribulrem a I'homenatge que hem
de retre-li l'any vinent; pcro com
o mestres el que men)'s podcllJ fer
és coneixer per le<:tura directa les

idees estetiques i pedagogiques del
nostre primer - primers en diversos
sentits - renaixentista.

1 na és que "Art i Política" ve
d'interessar rónegament 11n estament
com és el dedicat a rensenyan<;a,
no; els assumptes d'educació són
d'interes general. Els mestres serem
millors educadors quan els drets del
nen siguin qüestions ben vives dins
la medulla del'poble. 1 per al pOJJe,
per a tates les c1asses socia1s són
els volums de la "CoHecció Popu
lar Barcino ", i per tant, aquest deIs
darrerament publicats, i que ha pas
sat al cataJa el senyor J. deIs Do
menys,

En fer la tria d'assaigs d'Aribau,
En Jaume deis Domenys ha emprat
,riteri molt just. Si '1' Aribau del vo
lum no fos el Bonaventura CarIes
de la famosa "Oda a la Patria",
podríem creure que és un assagista
que viu els canvis polítics d'aquests
anys darrers. ¿ Per a qui semblen •
escrits si no és per a homes d'ara
els dos assaigs que obren el llibre?
:Mireu com van titulats perque de-

sitgel1 lIur lectura: "Fins a quin
punt hOl1l ha de sacrificar les opi
nions particulars a les lleis del país
011 viu" i "Denres deis escriptors en
els temps immediats als canvis po
Jítics ". Aquest darrer, sobretot, di
ria's redactat davant els actes de
perwnes i per onetes de 5 anys como
presos entre el 1923 i l'any de gra
cia 1932.

1 és que to!s els grans homes,
Bonaventura CarIes Aribau entre
cHs, són de IIu1' temps ensems que
actuals en tata epoca,



Poetes india

EL "RAMAIANA" EN CATALA
per CarIes Salvador

--

Alta als met:s tendres catorze
anys vaig fer-me una Ilista d'obres
de lectura imprescindible. Entre les
anotades hi havía l'epopcia "Ra
maíana", atribuida aJ poeta Valmiki.
J o no sé quina paraula amical o qui,
na lectura va fcr-me inscriure aqueot
titol a la llista d'obres que de dia
en dia, augmcntava extraordinaria
mento Tampoe no sé com ha estat
el que jo no pogués coneixer-la fills
ara. Potser sigui el viure isolat en
un poblet de muntanya... , potser si
gui l'haver gaudit for~a amb la lec
,ttlra d'altres llibres..., potse: el fet
de no haber-la trobada en catalana
!lengua. Tant se val. Es el cas ql1e
ara la tinc damtlnt la taula, i aca
badeta de llegir, gracies a ¡'adapta
cí6 que C. A. ]ordana ha fet per a
la "CoHecci6 Popular Barcino~. I
si bé Jordana no ens dóna tata
robra, almenys ens fa saber el fjl
principal d'ella i amb notes expli
catives uncix fragmen ts, i aixi !'in
teres del Ilibre no marra i ens des
carrega de passatge5 secundaris que,
segurament, afeixugarien la léctura.

Perque el "Ramaiana", tal COIl1

ha arribat a la seva forma actual,
sembla que no és obra d'un sol' au
tor. La primitiva historia, creació
d'una sola ment, com es diu en el
proleg d'aquesta adaptaci6, ha anat
ereixent segles a través amb les
interpolacions de devots estudiosos.
Separar, doncs, de la principal les
secundaries narracions és descarre
gar ¡'epopel! d'aque!les pagines que
podrien és ser massa carregoses.

La vida tota de Rama, príncep
indi, és exemplar, modclica, simbo
Ika. Fiil que reverenda el pare, ma
rit digne i enamorat, virtuós en la
desgracia, coratjós i .valent en la
guerra... La scva compaeya, Sita,
és també un personatge símbo!. Pels
simbolismes que hi conté i per
l'aplec de lIegenúes i tradicions que
s'hi traben, el "Ramaiana" és una
obra de moralitats. K o caldria ni dir
que segles i religió ens separen de
repoca en que el poeta colloca el seu
príncep; pero els sentiments pels
<]:Jals es mouen els personatges són
cis sentime,¡¡ts d'ara, i lIurs animes
accionen i cncara reaccionen com
nosaltres. Les virtuts - forces eter
na15 - no han callviat.

Com en tota obra literaria IIlUJa

farcida de simbolismcs, la botanica
té, ell el "Ramaiana", intervencions
principalís'simes. Es cJar que Rama,
1'esposa i e,l germa viuen catorze
anys dins la jungla, exiliats, i que
ells han de valer-se, per a acampar,

"

deis arbre~, de les berbes, de les
flors ¡deIs perflllJ1S, i que la Katma

, el:; és una germana gran que va des-

cobrint secrets... Es cJar que I'India
posseeix ¡es més poitiques lIegen
des basades en les herbes i en les
:Iors. I aquesta India del ;, Ramaia
na ", que ja és !legendaria als mil
anys aban:; de la nostra era. no po
ciia venir al catala sense les Inera

velles de les plantes, sense els es
perits.. que no soIs viuen entre les
!Jors, com ara són el; gandarves,
músics celestials, sinó que més que
entre flors viuen entre els perfums
i10rals, que beuen, prenen com ali·
ment, per poder fer !lur vida..

El meravellós té, per tant, la seva
bona part en aquesta historia d'ena- .
morats sublims i dreturers. Són les
meravelles que ja coneguérem a
,; Les mil i una nits"; pero aixo no
resta res a la part humana de la
hi5toria. Per contra, dóna & l'anec.
dota un r.lajor sentít poetic, de pa·
radís terrena! intervingut per espe
rit5 allgelics i diables malfactors.

Caldria, sembla, r~marcar les tra
ces que el poeta demostra posseir.
ea descriure la sangonosa i aferris. I

sada batalla resolta entr-e el! amics
de Rama i els del reí de la illa de
eeiJan. Podem dir que la tal acció
beHica és, senzillament, "hom~rica''';

tal és, el detall descriptiu, el coratge
deIs guerrejadors que, ajudats per
la magia de les herbes guaridores i
els núvols que ,els isoLen ¡ fao invi.
sibles, la trista guerra pren una
grandesa i una intensitat 'que n,omés
una veritable imaginació de poeta
pot concebre i explicar.

L'epopeia acaba bé, natu,ralment,
ségons els desigs moralitzadors.
Triomf de la bondat, de la puresa
i de la justicia. I Ilavors, en ésser
rei de l'ample imperi el valerós Ra
ma, és quan tota l'India gaudeix de
la felicitat.

Llegit el poema, que ve al catala
amb una prosa literaria de primer
ordre i amb pagines antologiques
d'una bcutat insuperable dins l'estil,
m'he preguntat si aquella parauJa
amical o aquella lectura de la meya
infantesa tenia raó suficient per a
aconseliar el "Ramaiana'! com a m-(", ·/lI~J. \t' ~'" rn
bre d'imprescindible lectura. 1 he :, .,·~"':::::..!!!k DJ-\.J\~~~,lJ~ Ir/JI
r~spost, alta la veu, alegre el cor: ,:'1f~:::_.-=_. {f
SI. ~l.l'.''''=~'~p'
. ~ectura cobejada ~'a~ys, .ha sao ,< '¡l'rr':':~'; 'f~'l!iif~ .

t1S¡et, ara,. el me~ VIU mteres, que ~~; :.. i ;',' ':',;;iil~;: I 'f!'
soIs dormla al fons del sac deIs : '¡ 'l' .' i:' ,: ,',
desigs inc~mplerts: ¿ Quants cata- ~r ::-:1 ~{ }"
la~s: .com JO matel", esperav.en W1a. ¡j: :) '} ,1"./ .
edlClO nostra'da d'aquesta ain,gular :/, :~1" ," ,;:; _jI, " -...
obr~ rne5tra? Tots ,podem ja Aua. ~ ,,:.,:., :.' ~
bOTlr .I~s be!Ieses hriques i moral 5 ,,' \"" ,'. •:'~~ :I;{.\
que s hl contenen. j Oh, aquesta pro- fiJ.::~~tZ;;<;:~~
sa rítmica - no monorrítlllica - ele ifA?LE~·~S""¡\--:l~,'"rr';D-O..J..<,R"""
C. A. ]ordana, adaptadorl ~, '
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Dijous, 3 de noven bre de t 93:!

Els llibres i la Historia

La ·s oo~iOiJit a · a i V
per

CarIes al vado!'

I~nci

E~fligfl1:lr r,er les Crr,nif]ues iBis
turí s de r.'\ntiga Cata1nnra no é~

cose fkit sí hnm vol obtenir un tot
harmnníc: I llQ oh-tant Ramon (1':\

los - ).[oner 1i ha rccixit, i C:l~ h;\
ofert amb el rimel' volum rle le
Crl!S/olll(l/il!~ Barcillo uns fraJ:( en s.
cronologicame:~t c<>Hocats dins 1 lIi
breo que donen un sentit de totiltit~t

; d'unitat a les ter res de llengua ca
talana q e it\'ui són dividides i sepa
rades en Eitats. rCl:l"ions t pro\"Íncies.

Aquest enti: de la totalitat del ter
'ritod catala l"0 és fill només de 1~~

paraules de Muntaner q e resumeix
en explicar ¡'exemple de la mala rle
jonc, ni d'a:tres paranles que porlríem
marginar al llar!:, de les Croniflues,
;l.ns ha Í'$ 'le r"sperit q le anima i 1

bra en ada;cun del- monumenls de
la no tra His~orio~rafía aciana!.

gairebé en cadascun d'¡l.quests do
cumen antics, Que hen bé porlem rlir
són la caixa de cabdals polítics del
r.ostre nacionalisme, traba, natural
ment, els fets d'armes i de govern
relatius al P~ís Valencia. l és aL'o,
principa!ment, el Que "olem remarcar
ara; perqu.e eb valendans oontiran
tlarlar i parlaran sovint de J amne l,
de Muntaner, dutada valencia, de Vi
natea~ de la. Uni6 de cavallers arago
nesas i valencians contra Pere IIl, de
I'assassinat del comte d'Urgell din. el
castell de X:\tlva, pero pocs coneixe·
ran per lectura directa les pagines de
les Croniques que Teporten aquests
j d'altres feís corresponents al País
Valencia,

R. d'Alos - MOQer i [,Editorial Bar
cino ens ofereixen en un volum 1m

tast de totes aquestes velles histories,
i si bé és veritat que interessen molt
;¡ls lector! d'enlla de la mar ¡ d'enlla
del Cenia, també o s6n d'interes
san s per a nosaltres, els del riu enc:a.
1 si enq és oferta una selecci6 ta
exceHent, el Que almenys devem f l'

és acceptar-le5 i assaborir-les. Gustar
devem aqcest'l Histnritlgra/ia i anar,
després, directament a a lectura total
de le Croniques.

Com comen<;a aquest volum? D ncs
vel fonamenls: per la Cronira d PI!
,.e RilJera de PM/>ejd, Qui reporta els
ol'Íllen de Catal unya, les conquestes
de C:lrlemany sobre les terres de S:lr-
ains. 1 COm acaha? mb el niefrrri

del Cape CId d'AlfoH..r IV, el ~fagn;\

nim, d'auto~ valencia se~rament.

Aqllest volum cont~ solament l'en!ra
da d'Alfons a Napals, ?Cro el Dii!lan
és ben bé de coses de Valencia. El
canonlfe Sanchis Sh'era pretén d'i
rlentificar el capella anonim, autor del
Dil!/ari, amb Melcior ¡{iralles, cape
I a de la Seu Valentina. Potser és
facil la idenlificació. per quant el dic
tarista del se;!le XVe parla llOC de la
s va persona. Pero en una d'aquestes
peques declara que ell féu un albara
a mossen - f'e Ibañez en fer c1ona
ció a aquest d'un calze qu'e ubstituia
un altre q e fou furtat al elit mos en
Nafre en valer dir missa en l'a1 al' del
Pilar de Jaume Ei.·imeno, notario
1 si s'hagués trobat aQuest albaca? La
signatura al peu ens donaria el nom
d l capetl:1 a tor del Dietori d'Alfons
IV.

V eu com interessen aquest ma
nuscrits que a poc a poc "an donant
I os els estudiosos j els editors. Vegeu
com interessen aqu ~ts fragments ...

cí trobareu com En aume l des-
•criu el descobriment del complot del
Puig Que ID1S cavallers i homes hon
rats havien tramat per a no prosse
guir la conQuesta de Valencia. Assa
bentat d'ai. O, bé voldd saber el lec
tor co \'"3 nar el setge de la Ciutat
j com fou f('r'da, a punt de sageta,
la noble te la del fundador del nos
tre País,

Sembla que Ramon d'A os - Moner
!lagi espigolat les Croniques be i te
nint fjx el pensament en [es necessi.
tats espirituals de nosaltres valencian ,

J a sé que no é~ po.. io e donar tln re
~um d'h·still';a cat lana i deixar a lIn
co tat aQues,a terra del ~utl: que lant
\'~I Gil' \'alt~',c:<C e0m ata a. Pero .•
ni n"mJrear la cal~l:lI1it¡¡1 dI' V¡¡lcn-

irt, ~i per :dtra co~a no, pl'r al.ar
i~m·liarit7.ant ·el onrepte d'l1nitat 1'3

ciitl C)u tan'.' d' ¡writs rehec' l1fl :1,1
mN¡on encara al mru pa's. Sl'p'llrit
mI'l t pt'r '111 pe, it insll'tlitat <fil1 fil
[raeió c;¡sf<>II".,i. la als ¡>1ccs més pre
p;ons de J'~nim¡¡.

L'p ...erit '.!\mitat ell' ks terr¡os riI

tal:lnes que mani íe ;¡ Gl1ilemm rle j.

n¡¡le:l - selton~ la Croni<':I ,le Bernat
eseoll in'er'ín nr.a elieertrtl11~llt pel

rp; i pe'r aix,'> elit:l (,I\ .. il''7 -f,o T'rrl'
Tll - és una m str;¡ e r rnm 1'1, r;III;¡-.
d,m;; \'alem:ians spn~irn lit 1II1it" 11'1'

r¡ orial. Cnsa sah ,el:!. ~ 'lllr el rei
Pere. ~r infld'neia d'J7lionne ,1,. Cas
Il'l a. tri! ti de fer rlonaei/, perpl't mI
a fa"or oe l'irí~nt 1711 F"rran'ln. "1' 11"
ro lacion~ cl~ X',ti"it. 1\ Irira. . f Ir
venelre. fael(a, n"'rri",~ i C~,I~ll(l.

c;o és, clp~i" ei:!r:lr ,I~ 'F<I~t ,'ata al
gllnl'5 "iles 'r:iuht< ·all'ncianes. En
protesta., el pa!s féu Btc;ament. AI(!'If·
ne.~ viles "oh:!Uer~n 1 idar els comis
saris reiats, r.uillem de ¡na tea, qlfe
era home e,forc;at ::¡sse l\'alat a la
c.in at, r1il:!ué -Ilresent el mn,,;¡rea
"Que molt se mera\'c1lava del ~ nyor
rei, e de to! son oJnsell. qu P aila!s do
nacions faés ne con.entí., cnm havia.
cal' allo no volia eli l' ~inó torre , .rlf
/larar lo rCfllte de V"lrllda de la Ca.
rones d'Arafl6". En Pere c m rengu~

que havia ~~tat mal aconsel1at i revo
c' les rlites donacions .. E lo .eDyor
rei ho r,;" duramen!, cal' vnll:(uera 'lue
tnts aquells Ifi Be; aconsel1;¡ven fos
sin rastigats bé, per lo mal c(lnse1l
que Ji cl:lven. qui ee;¡ deslrueeiti e pero
dició elel di! de Valencia. e pt"r con.
se"';¡enl rI J:I corno;¡ ,1'.'\ r;¡!!'ó ".

En la !'1ateixa Crimira trnharl'1n el
com i pi Ilerque ,;, 1"I\'alOl oue es féu
a V;:¡lenda o tr;¡ Pere ITI. moti,,:!!
per la Unió e mal!nant< ara!!'onesos
i va1P'lcians. i de la hllmiliació fllle al
rei ';!I un barher apcHat Gnncalho.
caoil st rl'nn gnro, burleta i insu
ta(Inr, tot cantant i baltant. A a(luella
cobla

"~1a1 haja flui ,e n'ira
cara ni en ara u

e1el barber cantad()1', r<,spon el rei,
abans de fer-lo arrossegar per la ciu
tat:

" flui no us rossel!ara
sus ara e sus ara?"

é. a dir, tot selt"it. En ere es "cn
ja aixi de Gnn~ ho i d'altres. I conta
el mateix rei que féu fonrlre 1:1 cam
pal13 e la Lni o i félf beul'e als Ifnio-

is es el metall de la camllana. u la
""'11 esta, a en la a a de la Casa cid
on~e 1 r1e la ciutat. qlli és prnf) (le

la Seu. F: com aQlfes a calnllanil re
picava. os cúmervadors ele la Unió
e tots els aJtres (lui eren diplftats als
actes d'aquella, s'ajuntaven de conli
nent".

L'assassinat de Jaume el Dissortat,
que ens report fi dI' comtl! d'Ur
ql!l/, d'autor ;:.ñnim de la sell'ona mei
tat del se!!le Ve. ens s.rereeix n
cara avui. Cert: el crim del cast 1 de
Xativa - el rei de avarra i els in
fants Pere i Enr'c of garen el dar
rer comte d'Urgell- és I'e¡.¡tillció de
la dinastía deIs nostres rei. I!I relat
(pagina 183 i segiients d'ar¡llest pri
mer vo!um de Crlutomatie.r Barcin.o)
realista, dramatic, emocionant. és una
immilorahle pagina de lectura per
a va~ncians. Les veus d'ana;oixa e
la nit del primer de juny de 143:1, it
terriblement istoric.'l per a nosaltre ,
que ens commou com a homes i com
a catalans, ha ra d'ésser un di o al
trI' nit de dol de tata la Nació a!libe
rada i la priera ra' historica del re
publicanisme de la Catalunra Gran .

• • ......... ~,t-. n .....n. T~ ~4o ..... ---- • - ----

Dijous, 3 de noven bre de t 93:!

Els llibres i la Historia

La ·s oo~iOiJit a · a i V
per

CarIes al vado!'

I~nci

E~fligfl1:lr r,er les Crr,nif]ues iBis
turí s de r.'\ntiga Cata1nnra no é~

cose fkit sí hnm vol obtenir un tot
harmnníc: I llQ oh-tant Ramon (1':\

los - ).[oner 1i ha rccixit, i C:l~ h;\
ofert amb el rimel' volum rle le
Crl!S/olll(l/il!~ Barcillo uns fraJ:( en s.
cronologicame:~t c<>Hocats dins 1 lIi
breo que donen un sentit de totiltit~t

; d'unitat a les ter res de llengua ca
talana q e it\'ui són dividides i sepa
rades en Eitats. rCl:l"ions t pro\"Íncies.

Aquest enti: de la totalitat del ter
'ritod catala l"0 és fill només de 1~~

paraules de Muntaner q e resumeix
en explicar ¡'exemple de la mala rle
jonc, ni d'a:tres paranles que porlríem
marginar al llar!:, de les Croniflues,
;l.ns ha Í'$ 'le r"sperit q le anima i 1

bra en ada;cun del- monumenls de
la no tra His~orio~rafía aciana!.

gairebé en cadascun d'¡l.quests do
cumen antics, Que hen bé porlem rlir
són la caixa de cabdals polítics del
r.ostre nacionalisme, traba, natural
ment, els fets d'armes i de govern
relatius al P~ís Valencia. l és aL'o,
principa!ment, el Que "olem remarcar
ara; perqu.e eb valendans oontiran
tlarlar i parlaran sovint de J amne l,
de Muntaner, dutada valencia, de Vi
natea~ de la. Uni6 de cavallers arago
nesas i valencians contra Pere IIl, de
I'assassinat del comte d'Urgell din. el
castell de X:\tlva, pero pocs coneixe·
ran per lectura directa les pagines de
les Croniques que Teporten aquests
j d'altres feís corresponents al País
Valencia,

R. d'Alos - MOQer i [,Editorial Bar
cino ens ofereixen en un volum 1m

tast de totes aquestes velles histories,
i si bé és veritat que interessen molt
;¡ls lector! d'enlla de la mar ¡ d'enlla
del Cenia, també o s6n d'interes
san s per a nosaltres, els del riu enc:a.
1 si enq és oferta una selecci6 ta
exceHent, el Que almenys devem f l'

és acceptar-le5 i assaborir-les. Gustar
devem aqcest'l Histnritlgra/ia i anar,
després, directament a a lectura total
de le Croniques.

Com comen<;a aquest volum? D ncs
vel fonamenls: per la Cronira d PI!
,.e RilJera de PM/>ejd, Qui reporta els
ol'Íllen de Catal unya, les conquestes
de C:lrlemany sobre les terres de S:lr-
ains. 1 COm acaha? mb el niefrrri

del Cape CId d'AlfoH..r IV, el ~fagn;\

nim, d'auto~ valencia se~rament.

Aqllest volum cont~ solament l'en!ra
da d'Alfons a Napals, ?Cro el Dii!lan
és ben bé de coses de Valencia. El
canonlfe Sanchis Sh'era pretén d'i
rlentificar el capella anonim, autor del
Dil!/ari, amb Melcior ¡{iralles, cape
I a de la Seu Valentina. Potser és
facil la idenlificació. per quant el dic
tarista del se;!le XVe parla llOC de la
s va persona. Pero en una d'aquestes
peques declara que ell féu un albara
a mossen - f'e Ibañez en fer c1ona
ció a aquest d'un calze qu'e ubstituia
un altre q e fou furtat al elit mos en
Nafre en valer dir missa en l'a1 al' del
Pilar de Jaume Ei.·imeno, notario
1 si s'hagués trobat aQuest albaca? La
signatura al peu ens donaria el nom
d l capetl:1 a tor del Dietori d'Alfons
IV.

V eu com interessen aquest ma
nuscrits que a poc a poc "an donant
I os els estudiosos j els editors. Vegeu
com interessen aqu ~ts fragments ...

cí trobareu com En aume l des-
•criu el descobriment del complot del
Puig Que ID1S cavallers i homes hon
rats havien tramat per a no prosse
guir la conQuesta de Valencia. Assa
bentat d'ai. O, bé voldd saber el lec
tor co \'"3 nar el setge de la Ciutat
j com fou f('r'da, a punt de sageta,
la noble te la del fundador del nos
tre País,

Sembla que Ramon d'A os - Moner
!lagi espigolat les Croniques be i te
nint fjx el pensament en [es necessi.
tats espirituals de nosaltres valencian ,

J a sé que no é~ po.. io e donar tln re
~um d'h·still';a cat lana i deixar a lIn
co tat aQues,a terra del ~utl: que lant
\'~I Gil' \'alt~',c:<C e0m ata a. Pero .•
ni n"mJrear la cal~l:lI1it¡¡1 dI' V¡¡lcn-

irt, ~i per :dtra co~a no, pl'r al.ar
i~m·liarit7.ant ·el onrepte d'l1nitat 1'3

ciitl C)u tan'.' d' ¡writs rehec' l1fl :1,1
mN¡on encara al mru pa's. Sl'p'llrit
mI'l t pt'r '111 pe, it insll'tlitat <fil1 fil
[raeió c;¡sf<>II".,i. la als ¡>1ccs més pre
p;ons de J'~nim¡¡.

L'p ...erit '.!\mitat ell' ks terr¡os riI

tal:lnes que mani íe ;¡ Gl1ilemm rle j.

n¡¡le:l - selton~ la Croni<':I ,le Bernat
eseoll in'er'ín nr.a elieertrtl11~llt pel

rp; i pe'r aix,'> elit:l (,I\ .. il''7 -f,o T'rrl'
Tll - és una m str;¡ e r rnm 1'1, r;III;¡-.
d,m;; \'alem:ians spn~irn lit 1II1it" 11'1'

r¡ orial. Cnsa sah ,el:!. ~ 'lllr el rei
Pere. ~r infld'neia d'J7lionne ,1,. Cas
Il'l a. tri! ti de fer rlonaei/, perpl't mI
a fa"or oe l'irí~nt 1711 F"rran'ln. "1' 11"
ro lacion~ cl~ X',ti"it. 1\ Irira. . f Ir
venelre. fael(a, n"'rri",~ i C~,I~ll(l.

c;o és, clp~i" ei:!r:lr ,I~ 'F<I~t ,'ata al
gllnl'5 "iles 'r:iuht< ·all'ncianes. En
protesta., el pa!s féu Btc;ament. AI(!'If·
ne.~ viles "oh:!Uer~n 1 idar els comis
saris reiats, r.uillem de ¡na tea, qlfe
era home e,forc;at ::¡sse l\'alat a la
c.in at, r1il:!ué -Ilresent el mn,,;¡rea
"Que molt se mera\'c1lava del ~ nyor
rei, e de to! son oJnsell. qu P aila!s do
nacions faés ne con.entí., cnm havia.
cal' allo no volia eli l' ~inó torre , .rlf
/larar lo rCfllte de V"lrllda de la Ca.
rones d'Arafl6". En Pere c m rengu~

que havia ~~tat mal aconsel1at i revo
c' les rlites donacions .. E lo .eDyor
rei ho r,;" duramen!, cal' vnll:(uera 'lue
tnts aquells Ifi Be; aconsel1;¡ven fos
sin rastigats bé, per lo mal c(lnse1l
que Ji cl:lven. qui ee;¡ deslrueeiti e pero
dició elel di! de Valencia. e pt"r con.
se"';¡enl rI J:I corno;¡ ,1'.'\ r;¡!!'ó ".

En la !'1ateixa Crimira trnharl'1n el
com i pi Ilerque ,;, 1"I\'alOl oue es féu
a V;:¡lenda o tr;¡ Pere ITI. moti,,:!!
per la Unió e mal!nant< ara!!'onesos
i va1P'lcians. i de la hllmiliació fllle al
rei ';!I un barher apcHat Gnncalho.
caoil st rl'nn gnro, burleta i insu
ta(Inr, tot cantant i baltant. A a(luella
cobla

"~1a1 haja flui ,e n'ira
cara ni en ara u

e1el barber cantad()1', r<,spon el rei,
abans de fer-lo arrossegar per la ciu
tat:

" flui no us rossel!ara
sus ara e sus ara?"

é. a dir, tot selt"it. En ere es "cn
ja aixi de Gnn~ ho i d'altres. I conta
el mateix rei que féu fonrlre 1:1 cam
pal13 e la Lni o i félf beul'e als Ifnio-

is es el metall de la camllana. u la
""'11 esta, a en la a a de la Casa cid
on~e 1 r1e la ciutat. qlli és prnf) (le

la Seu. F: com aQlfes a calnllanil re
picava. os cúmervadors ele la Unió
e tots els aJtres (lui eren diplftats als
actes d'aquella, s'ajuntaven de conli
nent".

L'assassinat de Jaume el Dissortat,
que ens report fi dI' comtl! d'Ur
ql!l/, d'autor ;:.ñnim de la sell'ona mei
tat del se!!le Ve. ens s.rereeix n
cara avui. Cert: el crim del cast 1 de
Xativa - el rei de avarra i els in
fants Pere i Enr'c of garen el dar
rer comte d'Urgell- és I'e¡.¡tillció de
la dinastía deIs nostres rei. I!I relat
(pagina 183 i segiients d'ar¡llest pri
mer vo!um de Crlutomatie.r Barcin.o)
realista, dramatic, emocionant. és una
immilorahle pagina de lectura per
a va~ncians. Les veus d'ana;oixa e
la nit del primer de juny de 143:1, it
terriblement istoric.'l per a nosaltre ,
que ens commou com a homes i com
a catalans, ha ra d'ésser un di o al
trI' nit de dol de tata la Nació a!libe
rada i la priera ra' historica del re
publicanisme de la Catalunra Gran .

• • ......... ~,t-. n .....n. T~ ~4o ..... ---- • - ----
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LLIBRES 'ESCOLARS

Ara. que' a les escoles catalanes nvats deis centres urbans, el pren-
ha d'ésscr ensenyada la no'stra Hen- g~in per gt:iatge en lIars estudis de
gua, ara ve aquesta nova grama- cataJa per correspondencia,
tica de Marva (volum 1 deis "Ma- EIs exercicis gramaticals són
iltials Escolars Barcino) pcr faci- nombrosos en els diversos capitols
litar la tasca. del" Curs ". i no s'hí deixa cap par·

'Es, com ha d'ésser, un curs prac- ticalaritat sense el corresponent
tic. Jeroni Marva ha emprat ací una exercici. Es rúnica, manera d'apren-
metodologia que sabíem bona per I dre']. Aquelles antigues gramatiques
haver-Ia practicada' ja, atenent-nos que sofríem a les Escoles oficials.
als- seus utilíssims "Exercicis de I farcides de regles. pero sense una
Gramatica Catalana" (volums 24, ! invitaci6 a girar un singular en plu
-37, 45, 48,' 53' i 57 dé la "Col1ecció ral. per exemple, com s6n lIuny
'Popular Barcino"); els qt:ai:5, amb I d'aquesta Grama-tica practica I Res
-el volum titulat -,"C1au deis Exer- no es deixa, de practicar. Es una
cicis", formaven un exceHent: curso Isolució logi'ca la que ens ofereix.

_Calía, pero. donar unitat a allo que Si hom apren lIenguatge parlat
formava diverses' -parts, i en apro- _" practicant; si hom apren lIenguat,ge
fitar una gran part de materials _escrit practicant, logic és que apren·
:"!,-)quells exerci'cis, ha estructurat un gui Gramatica tot practicant aques"
curs complet de la nostra lIengua. tes dues maneres plastiques del lIen.
Es un curs mitja que respon a un guatgc.
pla logic dI; l'ensenyament. Si Jeroni Marva, en fer la geogra-

Abans no entra I'alumne a 1'es- fía de la lIengua. ens diu que tant
tudí de la Fonologia, Marva li dóJia, és parlada a la Catalunya estricta
e una iateressant introducció, una com a Valencia, al Rosselló i a
exposició de l'area on és parlada la Mallorca. en proposar exercicis de
nostra lIengua, del nom;,re d'habi- Prosodia es recorda de totes les
tants qúe la _parlen, de I'origen de principals formes dialectals del ca,
I'i<:ioma, deIs períodes de maxima talanesc. 1 després d'invitar l'exer-
esplendor Iitera~ia, de la decaden- citar-se en la correcta transcripció
cia i el renaixement, així ta~bé un de fragments de literats catalans
interessai¡t apartat revelador de com estrictes, hom hi troba material d~

és rotinat el fons - principal' 'de Ja la variant valenciana amb una poe·
Iiengua - i les aportacions 'diverses sia del nostre mai prou lIoat Teo-
<!1!e han -re-stat catalanitzades per dor L10rente i material mallorquí
rús.Esuna visi6, de 'conjunt que extret de l'obra de Miqnel Ferra.
cal don2-l' ds alumnes' estudios03 Es, do-ncs, un "Curs practic" apte
abans de- comen.;ar restudi grama- a tots els catalans. Una obra que
tical perque puguin copsar la gran- anira més enila de les fronteres de
desa i la- importancia -de ¡'idioma. la Generalitat autonoma per a ser-

EIs proféssors que emprin aquest vir els interessos espirituals, totes
"Curspractic de Gramiltica" faran les ansies de posseir el mecanisme
bé de dedicar- aten ció a la nota pre- gramatical de la nostra lIengua, deis
liminar, on ja resa,lten les excel-lents homes que formen el cos d'aquesta
condicions didactiques de l'obra. 1 Catalunya Gran que ara comen.;a
aixi mateix tots aqucll s que, allu- a redre<;ar-se.
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Carles SRlvador
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perCARLES SALVADOR
moviment poJitic que avui culmina a
les pagines de El Call1i.

Siguin quins siguin els motius de
a'amistat entre el poeta proven;;al i
el poeta valencia; siguin quines si
guin les censtatacions del sentiment
patriotic d'aquests dos grans homes, el
!libre que acabem de llegir I'hem de
guardar respectuosament. Es un índex
del moviment ascencional del valencia
nisme. Si deIs tres escriptors valen
eians que formaren part de I'organit
zació deIs felibres solament Llorente
fou eonstant coUaborador, felicitem
nos-en, puix que eU és l'única via per
on es mantingueren relacions amb els
moviments polítie i literari de Cata
lunya fins constituir el nexe que enca
ra perdura potser ampliat i millorat.

1 si ara T. Llorente i Falcó, fill del
poeta Teodor Llorente, ha historiat un
ang!e de la renaixen;;a valenciana, día
vindra en que es podra fer la histo
ria de les actuals relacions deIs es
criptors-polítics valencíans amb els
seus bons germans de Catalunya' es
tricta.

"";1, __ ....... uu.,Q, .lela a. un ClUlUí \le!

En aquestes dues targes es veu que
Llorente tampoc no escrivia a Mistral
en valencia; puix que nq li enviava
unes" eaixes de mandarines", sinó unes
"cajitas", i fins usava de l'espanyol
per a les diades sentimentals del Cap

.d'any. ¿ Com s'ho arranjaven aquests
dos capdavanters d'un mateix movi
ment renaixentista literari per poder
se comunicar amistosament emprant
uns idiomes que, a part la poJitici, no
eren els deIs seus veritables amors?

Per' altra' part cal considerar el que
aquests homes han fet, inconscientm~llt

si 'voleu, en favor del desvetBament
poJitic tot fent literatura. Llorente ha
fet possible els Duran i Tortajada i.
e1s Martíllez Ferrando, així eom
aquests:hán fet possible l'Almela' i Vi-·
ves i Thous L1orens, els polítics va
lencianistes d'ara i els separatistes que
van ereixent. De més a més, sense el
Llorente de La barraca no ens expli
caríem el 75 per 100 de l'actual poe
.~iª val~ncia!1a.
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Les relacions entre Mistral i Llo
rente ens han estat plenament útils.
Mistral aportava unes preocupacions
filologiques que LJorente no defugia.

Erem xiquets i ja ens interessava la
polemica que Llorente mantenía amb
els escriptors pollulatxers, per digni
ficar la morfologia i les grafies. Re
cordem que aquestes preocupacions
gramati~als culminaren en Nebot, qui
escrivi una original Gramatica valen
ciana. Més tard el P. Fullana Mira,
bon amic de Llorente, més estudiós i
més científic que Nebot, ens donava
unes normes ortogrilfiques i una Gra
matica més viables.

Llorente sentia la neces5itat que al
gú redrecés el verb del poble. Ante
riorment havia escrit aqueils versos
vibfants sobre la nostra llengua :
" ...11len)lspreada eIl 111a boca ja fa anyS

la conlemple,-i no tinc, per parlar-la,
lIlés !lei, regla lli exemple,-que els
batecs de mon cor". Aquesta fervor
per I'idiomr, encomanada als altres poe"
tes i escriptors, ha fet néixer tot un

MISTRAL 1 LLORENTE
Figures de La Renaixen~a

El volum vuite de l'editorial "L'Es
tel" ve una mica tardo -Es que som
tocatardans els valencians?- Ve tard
perqu<': els de .. L'Estel" volien publi
car-lo en 1930, data del centenari mis
tralia. Semb~a, pero, que aleshores la
política despla~a altres tasques i. eJs
que s'havien de preocupar del Bibre de
dicaren eJs seus millors esfor<;os al
Valer.cianisme doctrinal i a la Repú
blica. La revista Tallla prou que pre
parava l'apariéió d'aques~ volum com
a final deIs assaigs que publicava men

.suálment. Pero Taula plegava també
les ventaHes en esPera d'una altra
ocasió propicia que ja no deuria tar
dar més.

1 és a darreries del 1932 que podem
llegir les .pagines del "Mistral i Llo
rente", pagines on són mostrades les
relacíons ideologiques, Iiteraries i per
sonals, entre el poeta Mistral i el poe
ta Llorente.

Es sabut que Frederic Mistral féu
amistat amb for<;a escriptors de totes
les variants de la llengua d'Oc i que
ell sentia poc, o no gens, la política í
que els escriptors catalans, que tant o
més que literats eren patriotes, arri
baren a perdre el contacte directe amb
l'autor de Mireia. De tot aquell estol
de felibres catalans i valencians' sola
ment Llorente va mantenir-hi una cor
respondencia assídua. En tombar . el
segle XX, els felibres d'enBa els
Pireneus pregunten sovint al poeta va
lencia detans, notes i normes que pr0U
millor que Llorente podien respondre
eJs companys de Barcelona.

Aixo té una clara explicació. LIo
rente no sentia altra política que l'es
panyola (fo~ diputat a les Corts del
partit conservador); és a dir, no ad- I
vertia l'aspecte politic deo., renaixen- I
';ya 'iteraria, de la qual ~le~tes' el! era l.
el caporaL I~ l'advertia, o bé la re
butjava o bé s hi entusiasmava.

Mistral afiÍ'mava que el moviment
deIs escriptors del migdia frances era
exclusivament literari, i de cap mane
ra político -En aquest aspecte-el fona
mental per a nosaltres-Mistral havia
de confraternitzar amb Llorente i ha
via d'elogiar, com' ho féu, les "idees
templades" del felibre valencia.

CoHocats els dos caporals en aquest
terreny no és estraliy que en no fer
literatura s'oblidessin de la !lengua
vernacla. Mistral escriu a Llorente en
frances. En 18 de gener de 1904 li
diu: •. M 011 chcr el e.1:cellcllt ami, llOl1S
aVOlJS rCfll les deu.1: .. cajitas" de de
liciellses mandarines... ". 1 un any més
tard: "Remercie1ncnt affectueu.1: au
cher el glorie·ux· félibre·. de Valmce
pOllr son" bllell aiio".
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El .23 de de·s·embre el "Centre

d'Actuació Valencianista" obria una
exposi-ció de pintura, escultura, di
buix i art decoratiu. D-u.rant els dies
d'exposició el senyor Gaspar Polo
conferencia sobre "Ceramica valen
ciana" i el senyor F. Escriva Cantos,
so!>re "Art mod·ern".

El dia 2 de gener 1'" Agrnpació'
Valencianista Republicana" obria
una Fira d'Art. Pinfura, escultura,
carpetes ~mb dibloixo·s.

A r·emarcar: els artistes titulen
lIurs obres en valencia.. Els grups
valencianistes compten amb forr;a
artistes joves. 1 ·és que .aci .a·. Valen
cia com aquí a Catalunya, cada ar
tista jove és un veritable irradiador

l'infant estigui en possessió de la·
seva Uengua materna; i aquesta
sera la vehicular de l'Escola.

3." Es considerara punt inicial
p·er a \'.ensenyamellt d'una segolla
lIengua quan l'infant sabra lIegir en
la seva lIengua materna ámb 'una
rapidesa de 100 mots per mil)ut d'un
ll'ibre de lectura corren't; ha' 'de co
neixer el significa't d'allo que lIegei..'C
conte·stant bé, almenys, el 60 per 100

de les preguntes que s·e li facin so
bre el t'ext elegit i a base del lexic.
mateix del text; ha d'escriure al
dictat de la seva llengua materna
amb un maximum de 35 per 100

d'·errades.

4·" L'en.senyament de la segona
llengua, a partir d'aquest punt ini
cial, s'intensificara gradualment i pe
dagagica fins que la vida escolar
sigui repartida entre la \lengua ma
terna i la segona lIengua, destinant
la meitat del temps a cada una de' le,s
dues lIengües. L'ensenya'ment de la
segona lIengua es fara 'Ens el temps
destinat a aquesta' lIengua.

S." P.er assegurar I'enseny;:meilt
de la segona l1engua és condició in
disp·ensable que els mestres d·e la
nostra regió' coneguin amb la més
gran perfecció la lIengua valenciana
i l'es·panyola.

El company senyor Soler Godes
demana la creació de catedre's de
valencia a les N ormals i, donat que
la base sisena de la l1ei d'ensenya
ment autoritza l'·ensenyanr;a de la'
l1engua materna alla on- aquesta .'si':
gui direrent de l'espanyola, que les
Associadons "provincials" valencia
n·es creessin cursets de valencia.

¿Que ha estat d'aquestes set en
raonades conclusions? N o se sapo El
mateix ponent no sap més qU'e' han
estat ·destroGad·es per uns senyors
que no coneix.

bilingUislDe al
V'alencia

·;

./ Dimecres, 22 de febrer de 1933

La lIuita per I'idioma

Cada any els mes tres oficial s del
País Valencia i del Riegne de Múrcia
federats, vés a saber per que, sota
e! nom de Regió de Llevant, es
reuneixen en assemblea. Aquest any
les reunions ha est;¡,t fetes a Cas
telló. Temes 2. tract;r, diversos; al
guna \li'r;ó practica desenvolupada
per mestr·es especialistes; conferen
cies, visires a museus, a centres
fabri1,s ...

Entt'e les ponencies una de viu
interes: "El bilingüisme a l'escola".
El sota-firmant fou encarregat d'ex
posar-la. Pero abans de fer-ho, com
que les condusions havien estat reo.
dactades i repartides en valencia, es
féu una atmosfera densa contra el
tema, contra les conc1usions i contn
el confeTenciant. En parlar en va
lenda es produí un fort aldarull.
B¡ promovien castellans i murcians.
1 mentre uns cndaven "Viva Es
paña!" altres cridaven "Visca Va
lencia lIiure!" Alguns mestres fo
rasters es retiraven de! Paranimf de
1'Institut en senyal de protesta per
que empravem la nostra lIengija.

Els organitzadors de l'Assemblea
intervingueren i la conferencia fou
pronunciada en espanyol. 'En discutir
les conc1usions els contrapooents
feren Huir alguIl:s tapies polítics pero
no cap raonament p.édagogic.

En c1ausuTar~se l'Assemblea el
secretari dona cOmpte de les con
c1u~sion~ aprovades que no-'són les
d·is.cutides i que han estat redactades
per no sabem qui. El mateix ponent
no les coneix encara ni s·ap quins
senyors s'han reunit per a proouir
les a espatlles doe ~'Assembl'ea.

Tot aixo semblara irreal als mes
tres de Catalunya, pero és un tras
d'historia del moviment valenéia
nista. 1 és que ad, al País Valencia,
hom no s·ent encara prou les veus
de la terra i forc;a mestres no' co
neixen p'rou els dret·s de l'infant.
En parlar-los del Congrés de Lu
xemburg i en esmentar els noms de
David Jhon Saer, Hugues i Smith,
per exemple, i en recordar lluTs tre
balls, enquestes i raports, els mes
tres, la majoría deIs mestres d·e
l'Assemblea, no sabien de que ana
va. 1 con tra els nos tres postulats
pedagogics s'aix-ecaren els punys
c1osos, els ulls s'irritaren i apare
gu'eren aquells vi'ques a Espanya
que feien olor d'analfabetisme.

Les conc1usioos, que foren millo
rad·es pel compa'ny Enric Sóler Go
des (becari per la Generalitat en la
darrera Escola d'Estiu i escriptor
premiat"":' tres pr.emis d'un cop
en el Concurs de reportatges de

11
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comparta totes aquelles practiques i

elements d'estímul que condueixen

l'iafant al domini de I'expressió a base

de la naraula parlada iescrita.

2: L'en~enyament del llenguatge sera

enterament practic i es basara en els

fets vius d'expressió i en el de les

obres literaries que estiguin dins deIs

interessos deis infants. - 3: Fins que el
xiquet no estigui en passessió de la

Ilengua materna, la Gramatica 110 s'en

sensenya~a a I'in fant d'una manera sis

tematitzada. - 4: L'ensenyament' t:lel

lIenguatge comenc;ara així que l'infant

ingressi a I'escola, perque sigui una

continuació de l'aprenentatge espanta

ni que I'infant ha fet en I'ambient fa

miliar i en altres medis socials.

RENAIXENT

en lIengua

VALENCiA

Per renseriyament
materna
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a tots els catalans un interes extr;o()r

dinari. La personalitat·.giorio:;a de B'o-
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CARLES SALVADOR

I Coro es veu, la tesi del professor Del
J- fí Dalmau és interessantíssíma. Doncs
:~~ bé: els raonarnents i la defensa del po-

!~ ~~~ot~~ml~~si~etó~e~a~li~~~un~:st~ c~~~
er nament conven"ut, i hom voldría que

aquest problema fos resolt aviat, per
tal <;ue hi hagués ."un xíe més de cultu·

k, ra a Catalunya i al món".
ió Eh quí ia ens havíem adonat de t'e· \
ep xistencia d'aquest problema havíem anat f
c- replegant les observacions fetes per ha- 1
IY mes representatíus. Quan la "CoHeeció (
a- Popular Barcino" publica el reeutl d'as-
es saigs de CarIes Aribau Art i PoUtica

(l1\im. 81) veiérem com el pare de la
nostra renaixen"a literaria havia donat
Ja norma .¡per a re50ldre Ja aüestió'1 de "L'oblit de la l1engua l1atina". Diu
Aribau (pag. 103: "En l10c d'aprendre
a entendre el l1ati, aprenem a parlar

S lo". 1 és que entendre una l1engua, viva
L- o morta, és profitós, facil i asseql1ible
1_ El problema té, 'Pero, una segona

part: la didactita a emprar. Aquesta
segona part preocupa el professor Dal

_ mau i el fa escriUTe: "N,o sé que hi
hagi hagut ni que hi hagi al món, en

l- cara avui, e<',Q centre docent on t'en
_ senyament de 11engües modernes sigui
,. orientat en sentit de poliglotisme pas
i- siu". Nosaltres recordarem que el ma-
i. tei" Aribau eseriu: "Un bon diccionari,

una lectura continua, un analisi de les
e climstrles amb I'ajut del preceptor, una
1 traducdó interlinear i unes quantes re·

:r gles menaran naturalment el deixeble
pH un cami d'amenitat a la inteHigen
da de l'idioma que hom vol ·saber",
1 seguidament recorda que el Dr. Ba-

t- 11ot, eclesiastie barcel0l1i, aplicava aquest
.a tr.etode, que avui didem del poliglo.
l. tisme passitr, amb un exit venturós, a la
111 g¡'amatica 11atina.
)r No sabem si un altre pedagog en
ie seguir la didactica de Ballot tan sim
a p:cment exposada per Aribau. obtindria

a- així mateix exits venturosos. En cas ne
m gatiu, caldria assajar altres procedi
l- mwts per a obtenir uns mateixos re
n, sultats, El Dr. Ballot fóra, sempre, un t
ti- precursor qUe caldria estudiar per les f
~l- scves obres o bé per les obres deIs

~eus alurones.
rl Cal girar el timó del poliglotisme, se
ie r..YOr Dalmau. 1 bé aniria que fos Cata
es Inunya el primer poble que resolgués
m ac¡uest problema que vós plantegeu, ja
ts que el propugnador del poliglotisme pas
_ siu; el Dr. Batlot és, com vós i com jo,
_ clltalil.

~'Poliglotisme passiu"
per DELFl DALMAU

[P1,lrlicacions de "La. Rtruísta", Borce
1011.11, 1936. - 3'SO ptes.]
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UN LLIBRE CADA DlA

lIs.
els
le-

~s. "Hem de girar el timó del poliglo
1m tismé". Heus aeí I'afirrnació rotundaue
nt que fa aquest professor d'idiomes que
s- es diu Delfí Dalmau. Cal girar-lo per
c- que fins avui el ppliglotisme que hom

ensenya a escole i ácademies és l'actill
15 és a dir, que horo apren idiomes amb
~ l'csperan"a de parlar i escriure periec
;0- tament dues o més tlengües; hom vol
1<;a penetrar els diguem-ne secrets d'uns
les qU3.Qts idiomes, comprendre lIur anima
:s. i esdevenir la persona culta que el vol
:ió gus s'ha imaginat que éso Hom vol pos
;ió seir uns quants idiomes per poder captar
la la cultura feta amb tals idiomes, 1 les
~s- academies, les escoles fan l'ensenyament ~
m- dirigit a conrear aquest poliglotisme ac-
11- ti·u <¡'llIe és pertorbador.
la. Pero hi ha una altra mena de poli
10 glotisme, dit PasSilt, més útil i que no
In pertorba. 1!s el de la persona que s'a
;_ contenta a entendre dos o més idio-

mes.
~ Tota ~rsona veritablement culta ha
" de posseir a la perfecció el seu idioma
a nacional. En aprendre un segon o un
;J tercer idioma les interferencies minven
n la perfecta possessió de l'idioma nacio
s. nal, apareixen e1s barbarismes en la pri.
1- mera llenglia, i qui pensava miltorar la
rs propia cultura es traba, de fet, amb
e- una ctrltura minvada. Causes? El poli- l
er glotisme -actiu que ha practicat. Amb el
lÍ. poliglotisme passil' la persona veritable-

ment culta no rep interier~ncles idiom~·
tiques, i la seva natural expressió no

~~ ~~itpe~:;a ir~~e~e:te~r~~6to~aI~:avad,f~=p
al f1uencies í-orasteres.
~l EIs oradors i els eseriptors que s'ex
a pressen en una lIengua altra que la na
i- ciünal seva, no obstant tenir privilegia
1_ des condicions lingüistiques, mai no es
;_ produeixen com un natural de la tlen-

gua al:"'na. 1 els escriptors i els "ra
11 dors bilingües cometen errades en tots "
'e dos idiomes, puix que run interfereix

l'altre.


	SUMARI
	Bolanguera de dimonis
	Un llibre i una revista 
	F. Almela i Vives “Pomell de bibliòfils valencians” 
	Festa de poesia valenciana 
	“Proses de viatge” d’E. López Chavarri 
	“Contes per a infants” versió de l’anglès de Joaquim Reig 
	La poesia valenciana en 1930 
	¿Ja sou, valencià, de la Protectora?
	“Pintors del Maestrat” d’Angel Sanchez-Gozalbo 
	“Fontrobada” novel•la de Lluís Sales Bolí 
	Actualitat de les idees pedagògiques d’Aribau 
	El “ramaiana” en català 
	La historiografia i València 
	El nou manual pedagògic de Jeroni Marvà 
	Mistral i Llorente 
	El bilingüisme al País Valencià 
	Per l’ensenyament en llengua materna 
	“Poliglotisme passiu” per Delfí Dalmau 




