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FINESTRAL

L-a unió deIs re¡;ubliclns
I PrOl11pte o tn::'cJ -TI1aSS<1 tard }oble. So]"ment eixa pinyJ.

¡1or'semnre_ la uniú deIs repnbli: ideal se de.:;fá (',uan ds illt~r;:·en ~ •
nt..: cans ~r{¡ un f~t. ~'lln cantó e~ >sos matenals :;Ji 11térrr05-~1I c:-

1 r""pubhcans hlstón: ; ce 1'.1· 'tre les i);;:~-<'}' t's d'nu lila c,X
(eS , , "1' ".' 1" 1 ,. '.3_ tr~ canto els rc'>pnLJ 1callS no\' ." pa~t1t po It1e. lltll\'hlllS qt1~ ,..e
,U:>- b 1 1t 1 b .. tI' l' 't •aí.-q·ne a~a ell (e sao ar :l 'a1'lI1SS2 -C:SPéC ':11 ~II e <;¡ ~ 1 11 C0mll~

, ." -deixant·s.e I::ntre las '!llnXeS poto ) d'l111 l)ó\rtit ró1l1kn \·er(1áde~.;
OU. ser a!g-ull sen ti nrell tn lisme jU. ~lIel1li{'s si són ,dl1ats, per 1'~1:
no estorb~,'a. Entre mig', tota 1::;a1' orer la corre:nt de la ,,;<Í:••

ero gama, tates les facet~s deIs par, ~n distinta c;as"e social; i c:'-
oo. 'd' l' el' . 1." •ti an" (aque-ta e1ll0{'r~ltlc;l :ara es trouen tll~mIC" Sl ~l':;

:10- forma de go\'ern. 1'UII lIJ:lteix ofici, en la con:-
:;11.' Els apolítics cJiuen. que GLJlle '1et':n'::ia elel qunl se tia;, U.. :1

!la cosa que lllés Ull1X les pe:'· lile confrontar.
ml- sones sél11 els interes~os. Qn, :\0, no; les idees no són 11'1
~ses per a la ddensa de les eose~ li"sol\'enthun1:1. ans un a,";:;ll'
. materials estem més apunt <111;' tinant efi::a<;. Tot id;:ari e:'

'l;a no per a 'defensar les coses dé marxa unix, afeT7:na el h0:11c·.

¡'~ l'e,perit. j Quines paraules m'::, els uns amb els al,~re;;. no COl"

o" absurdes! Pe1' els inter2sSos d, a -eadelles vexatóries i o,pres'o-
no-, 1 ' f' l" ' " • 1 ..~ e a ~e s a ernssell e s 'llameS] l'e-, S1110 que e s aJunt~ en :.b:-:,·
.~s-,se maten per el eaner (sindü:a-;c:;acla amoro~a dI:: f:'aten1ab ,d,

,. Ji"me actiu fill de l'a1)01iticis- '1nn11ion .
,¡as ) . II t . , I C" '1 J)aís n.le: , per a. n~a e¡xa ra~, \'e~- ~ om es IPOS~l).e que ~<:

'1 tlda de palnotlsme que es nH,:s¡u11L'quen els répl1h]¡C:1lb "':'):1·

,o o qne defensa de g~rt1pS financi,,1's 11'yols si 1111S tenen 1<1 ideolac.;' 1
en 1 " I l' "J' I '1 l' 1i (e naclOns o estats, se maten¡( un CI Ique .• aurn, a tr-:s ..
,en els homes en el call1~p de les lIui-,d'un Indaleei Pri<:to i 1i:lS :1it~;:~

l.',U-¡les gllerreres. 1 deixeu-me-ho¡la el'un :Federic era1e, ? :-\r¡;'le~
_ ' dir: si alguna C05a fa que els,tos ·grups están distanciats ~ll

PI- homes opos:::n odi eivilitzat és en1quant re1}1'esente11 es::01e., filo·
flUel" ' . 1 I ':fi ' l' ..,

.
. a COlly¡'\,..:nCl:l clllta( ana, tota so ques mate¡-,a Istes apl1:::\Qe~

)el - t 1 1 . el .'1 "T b .v..:n a
1
,pa

l
ren al a ~,ellIxllU .1 le~ u:~c:w, al' gOTe.rn. -.' o a sl't:1nt l's~er tall

• 1 l e COl11er~: 1 (e a 111e nstn:L (lstan:w'ÍS 1 tan (lopars ~e 1111!-

:1, Els polítics diuen: eus unim xen en senti:' al ':01' J::¡ ca'o;'d 1

lile, els homes d'ulla m::lteixa id,::l d'unu makixa Da;lJa j,ll::a .. E'
~::a- ¡política, sota el mateix símbol, ara l'ideal u;;a repúb i:a, .::,
". guiMs per 1111 ¡matéix idé~l. Des a dir, el go\'ern Jd pob~~ ;)C'':'

D ¡del 'comunista fins I'JlOm2 (110 el mateis: pohle Sénse pat:::n'a-
(lreta s'apinyen per a consegnir li 'mes terrenals l1i nltre:s intc'r
una mateíxa ¡filla1itat: el can,,; "eneions ext1':ll~\'es a 1'ho:1;.:.

=¡tl'llna forma de go\'ern en un c.-\RÍ,ES S,-\L\'.-\D<,K

I~-------~~
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VALENCIANISME D'ES
QUERRA

Al 8etmanari .. Llibertat ", de Cas
telló de la Plana. exposa CarIes Sal
vador el següent programa:

"Vatencianiame. - Personalitat
jurídica de Caste1l6. Valencia i Ala
canto unide. per tots ela lIa~o5 ter
rals.

Liberálisme. - Drets de I'home.
del cílttadA y de la nacl6. de la qual
la nostra terra forma parto

Democracia, - Sobirania del po
b'e. del ql1al han d'emanar totl ds
poclers de I'Estat.

Re. .íUica. - Corol-l;¡ri de la De
mocracia és la Repú!)lica."

SETMANARI RECOLU'r
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L' art de navegar per sota les aigües lest

1Z31. Ha est~t ~:onmlentr:osada .':l1IT hom acol~segl}í' 'l'te lOna Ipart de -"L?te.~ Cfic.ÍC'lleS :,le>Je.5 (! ~~:
('s. cncnhcló, des deset¡Rls q'.l''': de robles V1SfJ1..1=S aparL:lt de les ven 1 el lnkl1C10l13 de \enJ~l1TC:t.. "..

. . , . 1 . l' 1 1· olon grans re::¡pollsa'Ulhtats: {Hu::mt Ir ees, engallxnt n un matena 's- mentres, en e, supenor 3,.,,· los
0, ~ota l'Jtiver~la.da ~olítica d;:: 1:2 !l,I.e <1~ rélpinya, El}- reali.tat : hient de les ideaiitat." ]¡h2ra¡~.ltr~

.H .q~al ~l,ent. elxlt mes. eH lamn- ~ 118Vlen.elevat els tlI\'e!]s ele lesjcnallaven les flors ud se1Jti!11~n~ttos
11 gl11<aCIc,> que en rea]¡tad ¡per 11:,- ,dees del.x:ant t111 e~,p~,¡ sa.tnra~ i s'.()br1en -per a rebre les besa- te,;
!Ir; ver aSlslJt el l'es-elat de Quatr ~ de !leguels, de !p=rso!laltsl11t~des de I'aire dé kt mi110r terra
~el floretes de cit:taehnía ¡p!'ima"~- ,caveruaris, d'ínstillts ele tribIl. enropea. hl
.(;,' ra1, aquella ,fall1:sa frass~ de En laquest inferior ambient 11J' 5~mhla un conk de -nl:>"an', Id-e
Ll- ',)'a -ho!1esta n¡~i;lla de ¡pensarll. fede i ma!altis n9 podía crt;i- Iles de les ]ite!'c.ll!res orientaL, :;ta
on qtl~ es COl1-er~c:o de ,tllta 1:1 bru· ,el', desenvr,1;lpar-se. la <:ol:vi- no la tra,g-c'dia {iut.adalla d'nll~1 ~
do tahd·ad despotJ~:J el '~l1Ia llOr~¡,~. ~·.éncia soci:.l1: ,Peró el gl~.ielis¡r¡, milioll'; d'lÍlOmes; qUJll les ideo do.
le de <:~llldncta, d Ull st~tE:-:11a tiO- es la mort 1 hom ass.at.ló l'art éS baix,arelJ :1 impnls de la de~l'lrio

l'l" O'lodtta. - ele ]'a\'eO-31' I)et· rlet·rot·~ 'e~' .. . l' ..~J'" r.'~ ; ! '0' ' " ,1.. . "'- ,-, • v sltat 1 111 \'aehren eSj)m, c:aIT.p do
>10"" e ü1ta CLl pe.Lm.a, LIJ.<l lde~o d b 1 1 t lT" t 1

._1de~ í a :1.esnit de la Dictac1u- • ~.. • , ~ . ., e 1Pro a,e e.:1 ;,11 el lel, al' Lt:: me
t., .''''''''' ,k:' 1 t el' . A fe ·qu P d ¡i'1 l1e:>t,a alt cl!f!- llaVe¡taClO la lllaqulIl<l ,,,naníar;· ,nelNI... couservaLM a OSStl ena de '1 h . t· t", el ." ,t1'alt " 1 el "'::L', om \a 13tlre _01 el p10 tI'.::- na es c1"turava vm
el t1'a 5ill!tlJ, e .iP.el13ame,llt e ra- te ,possible. ,s';lJa vi:\:cl1t uns ~'.'. ,. o .. ,1'

'01' raula als Il1CliVldtls mes propers ._.. ""'. '" '0'" .;;" 1 det~l}aeln contml1d ~n 1J, o
. . d, 1" t :1 ..~ S. S 1)1.1 L.Ij.. ..,lIal e..cnLr d_ 'ltnllll"l'SlO ])ots"r pé" can",," <]11

- 1 per -1UIO' ° lIuprem a a na· 1 . t'. . . ,~ . <.:,. ~ , 'OJ-I
l!.l-,. '" ~ l' 1 t .es 111S.lLIlClOlIS q.lc 11(" crelen de l'i'lérc:·1
r aeds esca.mp,ats llPe

1
r, <al1l~~, ,~- eterlles. S'ltaE m:tlmés branques . !\.•.~' e¡~"~le'llél1t~ 1)01't; ~c; e'.. iw\t

. rra·a tI avos {F- es eS'),;:S:>lSS'· . :1 1 ., ,- '1 • '" ' . ~..I ".

m .. e, . ,,,,11, ~~,,'~ ,,'N" :.,,;_ lll1po1'tants l e a vtea. ~,o s ,1,1 nm~yols ma!an0I11Cn~:t8 liben:1~:cat
>1':1 Il1eS n.." e", ~e:Lore". 1 a,l1,. ~ desarrebt r'e1'ó ¡no pel ln:1\1c.¡·· .,.,. -
de ment aql1estes Idees, fl0r de Cl -'le 'ollln't:(l ~'I'" P~l' '00"":' no senten t1Ingan lHter','s en q!it se

.¡. 'l"'d 'd f ,\ a, .,"S J_ .. I
J "¡ "'1" f ])11

,:le-I VI tt~t, eren tt LIJa es..~: ~ttl::: cl'impoténc1f' la vep.:etació elE' a .Q~Ve~l1a-clO (le p~.IS Sj~a . tta
cOl

)or¡te.s, !~er. :a~l.l:l!s q.l1e ::'~lb'=.. ]d.L::~ l'es~;erit fJlle al1ri¡cnt:t\·:J, le-s a, ,Id Jlm111 del elicl.._ D~',a~11'a1e
OS'IPlOPles vekn trlOmfantb, ,,)OJllidees {ne resta ven a c1alt. Al, 1 exelllple e,e1s set :111)'5 .e,s l}d' ..
tiem coLp íl'e,spasa, lb ampraU:::S¡IO'Dl1.a \J'eo'~{l' "O,'05tO" (\o,o'l'a- tr01,lS ¡pacten a~.,b el" (1.:u;:; p,,: ~)l,'. d' l' ..,. ...," <1 " .1<': :> ,~OJ'" . • • 1 '" al
de ldees a toreo \ . ,'. ~iats 113ve~'ants sÍenredr:1\"I; el! a 11'lcl~r 111J3 '3.tra et¡hp~: de IB'I
y Ap:Jr~tment 1l1IJgl1 no pen- 1 - \'~Q:ac;o per desl;.ota les Ide::,;. I

, _ saya:. Hom havía extirpat tan,el l)¡'ancat_ge c~t1tnra1 que eu- ,i'A1b" 1 . .s f.w() l',. cor
, . '1 "': Itl·ehan~·"·'·a el" lID'p"t"· cl'élqpo- •. , col. an 1._<:-" e el -·ta

"'" funesta .mama ver ,mt,¿ (e LL'S-11l' _. ~ \, . ;l~ .. :> . .• cíc máxim d'uwl C:Ortl'1¡'~c. "a"· t"t'
.~.~ .. a a·-t S'I111 llF"'O' I ea . ~Q'n pe'-- •. -~ ~ '. 1
es POSl~tOllS gover:namellt21s qu~, ~ \·.'f ,; .... ¡'li 'n' ~:''''l' :: td1:1ua s';.¡ventl~ra G (;55(:,' el ·ca· 1

havten ·ele Sf'rVlr de profilaxll{jll<.: 1, a,.3,3 3 \.u.l·, ~ .a C .. l ;t' ~l.l l' ~'. {~

art '\ . -1 1~ '~onre2Wt 1)01' cont1' l ILletn11la. Tornavn endr.l'rere la IP, r':1 L~ su. ~l11a.ll·· .", ,1 a;
e- SOCla . .1:.

1

...5 '- ." , . ..... .. . '1 ~. '..' l· ... CP'1t30.1 1:10 1 II'GOI':.1 l)~r~ 0- ~
lta to~es les flors L1els .1arcltilS r\~lmar¡ltlna d: 1 a'°alf,', mossegallt- Ear mai e1~ erl'OS an:e"io"s. m,
ide l'euftmiisme que, ~lesgraci:3da- s~ e1s11a.vIs, "'SC!·!d~ls·.;ant, ges.¡ , .; • ' ni!

ue1ment: ei1cara s'ha de CU1¡¡Wli'. [tcnIal1t 1 lJ)'oc1i11nt ll!.~l esteL ' CARLES S.\I¡ AD01~ I
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FINESTRAL

L' éxit de la
Senyera

:1-

:11- fil \,j me e'1 un poblt: t':' <,lgll
IS- na ,'C'nt:l;a, Per eixelllp.t::: ":.
las 110 \'ore lluir la Senver~ als

Itraus elE' les sobpes. iI", djuf~n
111- ;.1; <)l1e Hael2 ele \'al~;,eül ql~~
111, 1 e~~:t de la ~n~'er:l ,;'; magm"
\tI) n{', Els valeneians la 1l11ix~il ~l

Y1tran i als <:intnrons, en fOr11l2

aY

1

<1'ag-1l1les : en forwa de halltl.::
'[1 rda, Per tot .:lrreu se pod n vo
_r' lre Senyeres, ::'Iolt hL Senya:"
>tf'ldel temps. Signes de \'ill~ncJa"
~le,nia_ El que 110 té vellgonya el~
I.>-Iport:lr b senyera ebmullt ]a ro
11. Iba tnn:poe tillr1rá verg-ony-a ,lc
];,- par1cn' i c1't'scri'~re el \·alcl1Ci.l,
Jo:. Ar.a. ;)ed, el~tren pls me:';;
de-¡([l1ete!". Tot:l eiya ~..:nt l1t1e ~!'1ix
e'elf",_ ellyer::'s ¿ ¿sel-iu j paria el '\.-

" 1 "? l' - ---¡ ene!a, ots <'lX{)5 Sc:I'\'or~ 1

gl ;1 t~tes eixes senyorete ;, lii~.en d
..cn 1 "") P " ',-1 IV:I -:nel:l - , erqcie SI 11') tne''; SI,1l
e c \'aleneianistes ele banderet.:i, DO,

Cre¡C3 g:':Jcia ens pot fer si no' t.:'j

do, 'lIs comerci:lut:, qne tenen ab
jnCescaparate els obje<:te:, sím1>ol:,
, ~'I de la nostr:l \'alel~c-2n;:1.
11\ I TiBe e1s 111':ói.1S r~ce!-; s0h:-~

_ !'e1Íc:lcin l~e portar. en)"·.:r",:: :1
01 la "i ta, He \"is~ nn:' :I~lt()n 6bib
os'.,: 'l!111) h¡lltdc!. !l1ets tlL' leS tllln :-=
na- ''OIha!Tes tr:-illC~')::'os .'11 "dl', I ~:k
eu- 1 " l' , 1 1

I
)()I1lf' ',11 C('ntlr r~' :Ir a pro,

1~1.' pietari (le l':!l1to i de 1:1 Sel1n~-
.1K'" l' 1)a ra he cOll1pres r¡nt e'-a 1111 le:'
I tlel-s {¡lit:. no \'nl"n l':lrlar 111:.:
.le- en \':llc:neiú.
su 1'n :11tre moliu de rerel (,s 1:1
rta r!eclaració que ha fet l'~~dl11ini",

lucltraf1nr de la re':ist" ,dn~al1.1
(ay H::-\t\st!-a ~0",,:1a)). Es ClFl tr'·~

te, tao .ia poclen <:o'll;11'e!:d:-c,
les ('~!e SE' C f.':'1pr.l poe 1 ,tU '.1
19a tal 'p~lbJirneió no t.! el Ca!:l;)
~11 j'aeció r¡ne hamb ele :illl'e,

I~l.::-¡l pod, :!11 'lir, S<:glH:l

-~-1 JI1E::-:t, els editor [le HL' Estd)) :
lc"s' -le les :llt"es ]1ublieacions yale!1-

I ' 'l' S ' '].:t1_eJalle, ..\ 011:1 enyera I PO('5 1 !-

'ns bre:-<. I:::\Inlta banderd:a i po;: Ya
ia',¡le!lC¡:'l, ?lIoites qnatre barr.s :' ~
.~. tnm i ni una <:-orresro'ldenei::¡.
lu. encar:'. (¡'le familiar, ei: la W)~
-re tra lle;1g'11a.
ei, nI!" '·alenci:.lI1ist~s ~le to\:¡ >

v¡'la :10 ;Jortem res al tr:-:u. :pe, .
'c' a la bolxacn sempre hi ha un
~nldiari, una revista, Ull l1:b:-e e'~
IC- cri t en la llostra 11 eng'ua.m'l L'é'xit d~ la Senyera serL
ele cOlll]llet si en eonte de goal-tal'·
ylse elinés en banderete.... 1':lC,'O,'.

lO, cSClIt::' a.Q'\1]]etes i ciJ1tllron""
as, foren gastats en llibres i en pe
ti- riMies.
ni- Adem¿s el p:ltr:otisme 111:1;

-e-¡ha estat efica<; lluint tro:, ts (LO'

Ci-I\,Ohá ,al tral1 de la solapn.

1 CARLES SALY_-\DORa
'?:¡-- ........
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AMNI5TIA

Ha estat otorgada una amnistia. naixer. Cal que retornen a la pá
Peró ba estat parcial Queden ciu- tria i cal que bo demanem nosal
tadans en el desterro; queden ciu- tres els que per unes causes o al
tadans en la presó. Són ciutadans tres hem viscut al costat deIs nos
que tingueren la valentia de la pro- tres familiars, treballant en les
testa quan elprotestar era un delic- nostres babitIlals faenes manuals
te. segons la Dictadura. Delictes o inte/"Iectuals.
socials, delicles polítics producte Hi ba a les presons bomes que
natural i conseqiient del colp de pateixen fam i set materials, fam i
for<;a per el qué s' establia un go- set de justícia per causa d' un pro
vern dictatorial. . cés tot nebulós. Estem parlant, ja,

Aquestos ciutadans que són a de la causa dita de Garraf el pro
l' estranger contra la seua volun- cés de la qual deu revisar se. •
tal, que són a les presons per la D¿manem, si, l' arr.pliació de
voluntat d' un bome que redactá i l' amnistia que ba otorgat el cap
definí al seu gust omnipolent el de /" actual govern. Peró volem
qué era premiable i el qué era con que /' amnistia siga per a tots sen
demnable, han de ser posats en se que siguen exc/osos els cata
Ilibertat en virtut de la desapari- lans. sense que siguen exc/osos
ció de la Dictadura d' En Primo. 'els bomes civils.

Han estat amnistiats bomes ci- Demanem, tamDé, la destrucció
vils i homes militars. Peró no ho de lés Ilistes negres i la destrucció
han estat tots. A Bélgica. a Fran- de les fitxes policíaques que han
<;a. a l' Argentina hi ha bomes que. fet a homes honorabilíssims per
forr;adament. han hagut de sepa- que no eren adhicles a la Dicta
rarse de l' esposa, deIs fills, deIs dura.
amics i de la terra que els va vore CARLES SAL VADOR
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(De Artur Perucho)

"Icar O la Impoténcia"

2

!tens ací un /libre tot nou. L' ha
editat la GoNecció valenciana
«L' Estel". Titulat «Icar o la Impo
téncia. Escrit a París per Artur
Perucho i Badia.

¿Quí és Perucho? Un jo ve advo
cat, especialitzat en alguna bran
ca de la jurisprudéncia, fill de Bu
rriana. Un jo ve i destre periodista
que prepara un Ilibre, definitiu so
bre .Ia Dictadura. Inquiet poeta.
!tome d' esquerra i, naturalment,
repl!blicá replet d' idees. No obli
del!, lectors, el seu nomo Potser
prompte podreu escoltar la seua
veu d' orador, de conferenciant.
Viatger infatigable ix de Valéncia
i entra a París. Pren el tren a Bar
celona i als dos díes vil! a Ginebra
com si no s' hagués despla9at.

Artur Perucho i Badia ha publi
cat la seua primera novel'la i té
per escenari el París d' avuí.

Les novel'les valencia!1es solien
fer-se él base de i' horta i de ¡a
marjal, a base de muntanyetes de
xocolate. Perucho pren la ciutat,
no la nostra plena encara de pro
vincianismes, ans la capitalitat
del món. Aquest airejament de
paisatge va unit a /' aire nou del
tema-novissim per clássic-com
és el mite grec d' Icar explicat per
accions i reaccions de personat
ges y psicologia segle XX, de la
postguerra.

Una vida torturada, la de Tris
tany, el pttrsonatge central de l'
obra, l' Icar, per un intens voler i
no voler, per una ánsia de libera
ció i no poder, és el bastiment d'
aquest I!ibre fet de nervis més que
de literatura. Llibre d' hores de jo
ventut trobem en el! les idees esté
tiques de /' autor, enemic deIs aca
demicismes; les seues idees polífi
ques ben unides als ideals esque
rrans, comprensió de rebeldies i
actuacions.

Si l' «Icar o la Impoténcia» és la
primera novel'la que Perl!cho pu
blica, també és la primera novel'
la que edita «L' Estel» valenciá.
Car aquesta nostra biblioteca no

té per norma exclusiva la literatu
ra, ans el conreu de tota la savi
duría que pot ajudar la recons
trucció de la personalitat valencia
na per acostarla, cada día més, a
la personalitat total de Catalunya.
Així després d' un /libre de poe
mes-«L' Espill a Trossos. de AI
mela i Vives-ha editat una bio
grafía-«Blasco Ibáñez i Valén
cia. de juli just Gimeno-un « Vo
cabulari Valenciá Castellá. de Re
sa-i un /libre de viatges per te
rres valencianes , castel/onines i
mallorquines, escrit per Eduard
López-Chavarri. No és «L' Estel»
una biblioteca especialitzada sinó
una col'lecció especialment valen
ciana. Així es com este /libre de
Perucho-per ésser novel'la-es
destaca d' entre els seus germans.

Fa anys que a Valéncia no es
coneixien novel'les de l' enverga
dura de J' «Icar». Fora d' aquel/es
ílunyanes «La pau de/s pobfe!s. /
de «,socarrats. que dos metges
escrivien en direccions ben apos
tes-i ben oposades al Ilibre de
Perucho-tota la prosa més o
manco nove/'Iada era escasa de
págines i d' acció. !ta estat ara
possible, en aquest temps de deju
nis polífics que la joventut posara
les seues amors en aquesléJ I/en
gua no gens cara a la Dictadura i
s' acarara amb temes d' amples
rendiments literaris. la fé que els
resulta/s són encoratjadors.

La prosa de Perucho és de bon
IIegir; la valencianía no és exclo
sa mafgrat l' autor i el protagonis
ta es mouen a Parí..,. Llibre escrit
amb veritable fuga encomana una
lectura seguida, rápida, capítul
darrera capítul, perqué la vida hu
maníssima i torturada de Tristany
s' ho porta. per /' intensilat de l'
acció seua davant la ciutat cosmo
politana, davant el seu ideari jo
venivol i davant els tres amors
sinf!ulars que el torturen i defini
xen.

CAlllES SALVADOR
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11, t'n nOll pe!'i6dic. R crJ.)-ublic.i.
,-.:"Valencwnista. A:mb una capsCl
'ér lera roja dalla el crjt d 1 títu:.

Ilel crit d~ l'Agrupació Valencia
s- nista H. publican;!. l.i:.s uua altr~
al¡lllauife. la ir) d 1 1'e--curgir de h
l·¡tl:rra. ¿ Qui '¡a'da snposat (jue

¡!'jll1JS anys de 111utisme forc;..'lt el"
.(>,sentiments pairals J'orell morts")
).. ISet aJJYs jllStos qlle cal!ava (,p,',

c, Iha Xo\'U)) , ~rla.veu d la Jo
':i¡Yt:utllt yalellClulllsta. Als sd
l'- anys justos aquelJs jon~~ :m,
\(';h01ll<:s ~lla~lat;:; ja Tecbe! 11 e.-:.t-.
· . llan pen6clle ((:\xant)).
·'1 Si un 13 de sc:tembre fatídic

j caI1a\,¿Jl1 1111 aitre J3 de setem,
n breo re<,prellem 1:1 mIoma <.1ds nT

1.' lides políti:cs !peT'U conti mIar h
",taS<.'a de n:\'ale-l!cinnit~r \,{l1(:u-

cia. Ha passat d temps pero 11('

1'idc-:lJ. Víngn[o la Dict:Hlura ,l

fel' i c01Itrafe;- e1s 111ab que
]'Estat patia. Ha caigat 1n. D:l
radum y dt:sprés d'han:r a1m;}·
'iat ,(pe el <'ala1:lnisme -·que el

I
valellcian iSlIle- -,rak;'11~·jl1at.

\: Era fals com fal.'es eren tantt::'
1( ti més qnalltes C0111 mi a~i() "
rr I<lel Dictador.
.1 I -~o hm111l0r el llu,'t::es id<'3i",
· Ini han milll'ut, ans tot el ('()!l

, trari: bell creL-cut" i ('11 d:n_v.;

. 'don mé:s .esqner.ra1J<:'s, 'j)r<:(+::,--:,
t ~nent la direcció (Jlle m{:s faEa

'C fea.
:\: 'feuie 11 rUJ<\ reY1,;12. {é 11\:,
¡l' tres: ,(T~vu:1)). 1'enii;:);l 1l1la 1'<::1

yisla de narJ'acions: «:\os~rd
.\ ,t\0\'el·la)). 1'elliem lIna 1'c\-ist'rl

n· d'estndis 1ll1iyers~lari': ((.-\('cJ.
, V!alencianJ)). 1 .aqllestr·2s ti2;;

¡.. lPllDlicaciolls tenel1 ar:1 .1:1 lliU

•.;; altra germana súnegument el,."
c1ic:1d;:: a 1:1 ])olítica: ((, nll1·.,.

";". rix '¡¡-\'os en el 1iOU ~tman,:
]:1, ri val nciá. Repnb~ic;'1 i yak1;
l·: ciallista com esC:lU a la ún;cl
nc política que pot 5ah'u, "qll~~';s

Iterres.
lIC C-\ RLES S.t\ L\'j\ 00'R

~I" AV A T
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L' Estatut de
e t 1

¡
iPI

:Shl a a unya se'

I
ql'

lJ.; ., -- ~ " lo!
' __ ' La renmo de Sant S.,ba;;t:: c i
ge,,- ha estat pl.ma de motíns el'ale, 
asc·; gría per a],; rep.ibE,,:ms. La rí
{f', .. " , d'f' '1 <.

~ questlO n)cs 1 ICI Sem,)la\'a era li.
o _s la referent a 1.'antOp.0jJ!ía c&-:-a- 1

c
5a- lana . Els qu.:: "abielll d g-rau leí

1ell- --' f d l' 1 . 1 • 1E,;_,l'-e e era IS11le (]lle :1 .la en e s tr
ocie> programes de]:; partlt::: rep'11~1.-1fi.

can:; no en>; ha estranvat. D11IS¡'p
-es:I el'un estat óll:1nyol -repllblid"l
)l"CS '. , , . ¡les regl()ns pl:'11111Sn18rs ]x/dral~, d
1ll1-· 1 1 "-t - SI \'0 en, e onar-se a SI nutel~ d
'l~ll'aut<m()lllia. En Se!ltit ~iberal,1

~n sentit ¡l emo::-r útic '10 altra ei
~5',co~a den e-perar-se rl'un ,poble- e
10- ' T 1 .-< COI1i;C1ent. • ~")te" e., re;:'l(l~lS es- t.
: 'Pall~¡oles est::l1l en el lllatelx cas 11

\~- que l'atahln:;'a, Els relllJhlica":; el
ed- . , L' b " ", Ireulilts :.J ~ant ~e ast,;! alXl ho a
., h:1n acorda~. é

'"l p , "SI' lel'O Ulia reglé- Hlltolloma ne- 51
¡'j¡: ·cessita elos E'itatllt,;: ¡In (le "¡-Is"

Jlda illten~a i un alt;'e de ;'dació !

~.;, a1l1~) l'~sta:. El de \'iel~1 intern~ h
a' sera, SI \'olen, posten-or, pero d
'a~ impreociudible, Este Estatut ele g
al la re~.tió al1t6no'11a se'l -!'ará, s~'i \'
v Iree1ac-tará i aprol'ará la n:,gi f¡ n
':1 :ense cap inte -1 enció extranYfl. el

;s IE1' bona teona autol1omi:ta '1
1 _ ningú no ens pot llegar als -'1-:
;, ;el:cians ::ll1t{.nOIllI): c]ue'ens fe 11.

~. le 11ustres lleis.) I,'E3tatut <le n
v '-ela~'i6 alllb l'c"tat poc:r[¡ éS.-e; i
- L1iscutit en l1ncscorts 011 sign nil:

0- presents rep--esentacions ele tet Í1
[J- ¡'estaL ACJIl..sta· és la dohle
1 qiiestió que el::; repu1J1ican,5 e,;

1;' 1 :111.Y015 i els repl1blieans c<üa- l
a la115 s'han {:omproml'5 a obser- IJ

0- I'ar i afer obsélTar ele::: elel go-
- > lern
-~¡I 1 é5 cOí1venient qlle el po1:!,' I
-~: estig-:l entelat ~)ercllehi ha qLii

c\,' é',; l])el1:'<1 qne se:' alltol;Oil1i:~a é-I
s> tÍJ1dre l1ibért~t In r a <::ol1t:1r ai el
el [>(les,' to{'~r el t:lhalct i eIH"~;I-I~'

lar dre traques, 1.'11 poble alltónl)- t
'-a, 1110, ulla re¡:-ió '111 tÓW)]l1a j :' l:

la taliÍ:> mals ele cap'S:':O¡¡l 1111 <::.s
ír!- tat lJinre, manco 11115 .p,ants.r.~ ,1
[C!l' llHl1Iec1a, e1'e,'6 'cit i 12wrina, ele Jl
",: :-q1reseufació ~l l'estrfln~l:r, ete.'SI

! -11 Jloble autl)llOI11(' {:-, t!1 <¡n~

os ;e L le., Heis a si matei" i ci'\:" .--(
~s, ilei: el dia (11, > se ting-uen qr,e eh
'Il-,íer i apro\'ar ele rli.:ac1(,',> a Catd- ¡'í
0!1

I
:111l!I'a 110 hdll .1e' ser discLlLi.le~ j'/'

'0' " ::\h:.1rid, sino (l Rl'"::elona o a tr
'~-IOI1 catalml<; n¡]lg-nen. ']'3
IS. A ~bc1riJ k!m<Í. ele portar-:::e1rt>
,o-,l'altre, l'E"t[lt,¡t ele les :-eh- jo
1112 C;O]~S entre l~~trd1111\-·a i l'est8.t. 1

lO-j -]'r
!lO C\l{LFS S:\L\T:\DOR ¡iO

~:.;I '
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FINE5TRAL derades, Valencia.
Valencia organitzada· interior

ment, políticament, per comar-
Provincialisme ques: La Plana, El ·Maestrat

L' 'No ens varem entusiasmar molt Horta, La Ribera, La {arina ...
ni poc quan, fa mesos, un senyor ¿1 les «provincies»? La divisió
se li va acudir escriure un artic1e provincial, com a cosa artificiosa
recomanant als valencians que ele- si els valencians es donassen comp~
varem a una pla~ pública de la te que són absurdes, l'oblidariem
nostra capitalitat un monum~nt a per sempre més.
la regió valenciana. 1 no varem tin- Hens ací, Sr. Franccsc Esteve
dre gens d'entusiasme perque fer la meua respQsta a la vostra pre~
un monument en aquelles circuns- gunta.
Hmcies era atiar un foc que no ens Valencianisme candorós
abrandava el cor. La idea fon acu- Hi ha un valencianisme candi:
llida per l'Ajuntament de Valencia aquell que basa la felicitat absoluta
i s'assegurava que sería un feto Poc eu el fet d'una autonomía adminis
després el monument regional es tmhva. 1 taut li fa la cultura va
reduía, intencionalment, a la «pro- lenciana.
vincia» de Valencia i no per el gust ~dmet. l.'autonomía del cos pero
deIs valencians sinó per imperatiu .la lmposlclÓ d'un esperit ñoraster.
del dictador. ?emana una administració propia

Una vegada més el centralisme 1 no creu necessari l'ensenyament
tenía interés afer provincialisme. de la llengua valenciana a les esco
Po15er els castellonencs i els ala- les; la oficialitat o cooficialitat del
cantins veiessen que la germana valencia a les dependencies públi-
Valencia els deixava de banda. queso
Com que des de Madrid imposaven , Voldrá unes escoles actives, cien-
silenci a tota' manifestació en pro t~fiques o~ la. psicologia infantil 1
del monument regional, pasava Va- sIga una aJuda 1 no un destorb pero
lencia com a enemiga d'Alacant i callará que l'Estat destruixca per a
de Caste1l6. R. O. el llenguatge de l'infant es-

Res més lluny. 1 no és qUe cre- colaritz~t.
gam que la capital no existisca eixe . Tot aJXó de tant candor6s entra
esperit eixorc. El hi ha. També el Ja en el compartiment de la xim
hi ha a Caste1l6. Algú res no vol plerí.a.
saber de Valencia ni d'Alacant Xlmplería de ciutadá que creu
com si aquestes ciutats fossen ei que és lliure, que té to15 els seus
tot, oblidant que, com Caste1l6, no drets d'home i que no disfruta el e
son més que unes par15. Algú res dret natural de poder expresar, a
no vol saber d'elles tement un cen- voluntad, en la seua llengua ma-
tralisme nefasto tem~.

Provincialisme curt d'esperit. Xlmplería: extrema candorosi-
Aquestos amadors de la «provin- tat.

cia)) no s6n altra cosa més que uns ,L:home que es deixa prendre
defensors de les cases d'hostes, de 1~mma per gust no pot demanar la
l~s cases de dormir. Tot el patrio- lhbertat de les coses materials.
tisme llur, tot l'ideal provincialista Caries SALVADOR
está encarnat en conservar un mo-. d HI nI I 1 I lInOU I I ID I n 1II \
Vlment e poblaci6 que-digam-ho
ben cIar-no se perdría si l'Estat
espanyol s'organi15és per federa-
cions regionals germanes.

Els defensors de la «provincia)) ,
no són més que uns ingenus defen- (
sors del centralisme que ignoren o '
volen ignorar el que és la vida
regional.
Valencia-Catalunya

Valencia, regió natural.
Pero regi6 natural ¿de quines te

rres?
¿De les terres castellanes? Es- ~

colteu la llengua del poble i co:~~·

prendreu que no som castellans.
¿De les terres catalanes? Sr. De

les catalanes.
Per la llengua, per l'historia per

la convivencia, per la cultu'ra i
encara per la economía Valencia
és una regió natural catalana.

Declarem:
Espanya, Confederaci6 d'Estats.

Un deIs Esta15 confederats, Cata
lunya.

Catalunya, federaci6 de regions
aut6nomes. :Una 4e les reg' ns fe-
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Per la concordia

Dues hores fa que he lerminal (Per paradoxes s' expliquen més
de lIegir el darrer /libre de Fran- les acliluls políliques, que no per
cesc Cambó cPer la concórdia» li- la lógica.) Menlres Cambó treba
tulal. Durant el curs de la leclura, /la, procura i espera la conciliació
algunes, baslanls reaccioils espi- per víes burgeses, drelisles i mo
riluals m' han donal a enlendre nárquiques, els grans diaris mo
que les págines no són d' un evan- nárquics, drelisles i burgesos de
geli. CIar és qne no c;rec que l' au Madrid El Debate i A B C mam
lar tinga fums d' únic aposlol ve- prenen la creuada per a impossi
ritable de la fé calalana. bililar els'resultals que lanl benifi-

Peró hi ha sincérilal. S' hi plan- ciarien a lots els ciuladans espa
leja 101 el problema de Calalunya nyols, i per tant, al mateix Eslal.
que. en principi i a la fi és un pro- J no digau' que esla premsa /lO
b/ema hispánic o ibérico El plante- compla perque és ben sabut que és
jament eslá fel amb lotes les solu- la veu de un gran sector caste/lá.
cions possibles i encara amb les Altres diaris madrilenys, per
que Cambó suposa impossibles o conrra-i eren abans descarada
inconvenients. Digam que és una ment enemics - s' han fet com
obra comprensiva i que, en par/, prensius i no podo:::n amagar la sa
eslá destinada afer més compren- risfdcció de vore en víes de possi
siva Espanya endins la realital ca- ble solució el problema catalá que
lalana. és un problema de liberalisme i de

No vullc ara fer un esludi ni una rlemocrácia-segons el novell drel
crítica del pensamenl camboniá. internacio.7al-per ser un proble
Es prompte, per a mí. Necessila- ma históric, lingüístic i sentimen
ría per a coordinar idees un lemps, tal. l. ¿per qué no dir-ho?, és el
al menys, igual al que me coslaría problema de Valéncia, el de Gali
escriure un centenar de págines de cia i el de Bascónia.
refutacions. El que me propose és Si es que el federalisme espa
posar de re/leu un fel producte de nyol és una soludó d' esquerres,
la visila que els inle/'/ecluals cas- és a dir. si es que les dreles mo
tellans han fel a Calalunya invi- nárquiques són tan dures de com
tats per els nostres inlel·lectuals. prensió que no admeten ni la pos-

El /libre de Cambó, escril en sibilitat d' una conciliació haurán
lemps de la Dicladura i fel circular de vore cóm els regionalistes de
de má a má en cópies mecanogra- iota Espanya deriven forradament
fiades amb el titul cEI silenci de cap a l' esquerra i cap al republi
Caralunya», ineditable a les hores canisme. Uns ja es desenganyaren
per el seu contingul, porta un ca-I ahir i han fel dec/aracions .nela
pílul expositor de les possibilitals ment de fervorosos republicans;
de una concórdia entre Castel/a i Ialtres es desenganyarán en díes
Calalunya per racció deIs inlel" propers. I lots el que fins ara con
lecluals de ambdós pai"sos. Aques- lemplen amb goig el creiximent
tos senyors, COm si haguessen es- del regionalisme haurán de decan
lal moguts per el resorl del tal /Ii- larse per pregona convicció a les
bre-ja sabem que no, i que el mo- solucions rápides i radicals pr(J
tiu és anterior al /libre en uns pie... deIs partils d' esquerra.
quants anys-s' han Ilanral a una El valencianisme-personalitat
conciliació per comprensió. ¿Quí íntegra de Caslel/ó, Valéncia i Ala
sap els resullats de la visita? Cal- cant-no poI estar sord, sego ni
dría /' esperil profélic i avui ningú mut davant la realital. ni trista. ni
vol assajar. No sabem el qué re- gojosa que oferixen El Debate
su/tará. Peró bo será adonar-se i i /' A B C.
divulgar una posició paradoxal. CAl/LES SALVADOR
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CARLES 84L VADOR

En recomen<;ar la nostra col-la
boració en LIBERTAD i en obrir
bal a bat aques! Fineslral enarbo
rem la bandera barrada, no mai
plegada aqueslos sis anys que
tant s' han escolat dins la hislória
dé la nostra terra i manifestem
als amics politics i als adversaris:

Treballarem. de vell nou, per el
Valenci¡misme.-Personalitaf jurí

dica de Castelló, Valéncia i
Aldcanl unides per 10:5 els Ila
{:os terrals.

Liberalisme.- Drets de l' horneo
del ciutadá i de la nació, de la
que la nostra terra forma parto

D'emocrácia.- Soberania del po
ble del qual han d' emanar tots
els poders de l' Estat.

República.-Coro/"1ari de la De-'
mocrácia és la República.

Es notable i, per tant, de remar-

Els fills deis pares

La República de
Valle Inclán : : :

I
cal' que els fil1s de dos homes pú
b1ics conservadors i monárquics
fins el moll de l' os, senyor Mau-

Ningú pot desconéixer la perso- ra i Sánchez Guerra s' han dec1a
nalitat d' aquest home de les bar- rat republicans.
bes apostóliques, deIs gestosjove~ Republicans per quant han vix
nissims, deIs 11ibres plens d' art I cut les dolors d' un monarquisme
humanitats. Va1!e Inc1án es, lam- a ultram;a, mal comprés, mal pa
bé, polític. Ha estat perseguit per gat i, encara, perseguit per la co
la Dicladura. Té algún 11ibre, mo- 1!a d' homes que, 'en nom d' uns
feta, en el que se respira l' am- principis, han fet possible que jo
bient policiac d' aquesla" tempora- ves monárquics s' aparten deIs
da del gran dijuni polític per als tals principis a tocs de ciarí i a re
sectors, per als partils col'1ocals, pics de tabal.
for{:adamenl, al marge de l' actua- Miquel Maura i Gamazo i Rafel
ció Iliberta. Valle Inclán ha fel de- Sánchez Guerra són pronunciiIts
ciaracions repub~ic~n~s. , per una República dretista el pri-

Pero e.s republica duna Repu- mer, per una República sense ad
blica ben diferent de la. que conce- jectius. per ara, el segon.
bixen lols efs republica.ns espa- Aques! és el fel. Si només foren
nyóls. Cal dlr que,al gelll de ~all~ conegu!s aquestos dos casos la
Inclán bé correspon una Republ/- cosa no tindria importáncia. Son,
ca concebuet,a ~enialment.. . , _ pero, moltíssims els fills de pares

Es una orlglllal federaclO pe~ll1 monárquics que l' hi<¡fórfa d"l<¡ j:;

sular formada per quatre palsos darrers anys els ha" fel republi-
que se delimiten naturalment perla

canso
geografía. . 1 és que la sanq jove no es pot

<Cantábda amb la seua capital, .
. tornar aJgua.Bilbao; Lusitánia, amb Lisboa

com a capital; Tarragonense, amb Manifestació
la seua capital Barcelona, ; Béli-
ca. amb la seua capital Sevil1a.»

Está davant deIs u1!s que en
aquesta ideal República manca
Caste1!a amb la seua capilal Ma
drid. Com que no conec el texte
ínlegre del Diario das Noticias de
Lisboa on se publiquen les decla
racions respecle a l' aClual silua
ció política a Espanya no puc po
sar en aquest Fine"ltral els raona
ments que, possiblemenl, aduix el
formidable escriplor. Pero com
que els quatre pai'sos geográfics
formen un cinluró per a Castella,
sense sorlida a la mar, hem de
comprendre que la República de
Val1e Inc1án té un sentit més iró
nic que viable i un sentit federa
lista propi d' un republicá d' al
tura.



Este és un deIs problemes que
té resols r ensenyanc;a i l' educa
ció professionals. 1 per tant és a
les escoles no es deu exercir la
práctIca de les dos mans aliviant
les eventualitats possibles que pu
guen sufrir en lIurs vides, els ac
tuals deíxebles infantils.

D' aquí la naixenc;a de l' ambi
dextrisme o sía la ciéncia i art que
ensenya a usar les dos mans.

A les escoles primáries 00 la
paidología i la paidotecnia no han
estat ciéncia i art mortes se prac
tica r ambidextrisme en totes les
seues connaturals aplicacions.-A
l' estranger, una vegada més, ens
donen les llic;ons de l' alyans pe
dagogic.

1 fent-se ressó de les dues prin
cipals manifestacions, anoterem:
els treballs man uals-incloent-se
aquí els jocs efectuats rónegament
amlilla ma esquerra,-i el dibuix
-des dd simetric fins la caligrafia
i r escriptura epistolar.

L' ensenyanc;a de l' escriptura
i caligrafía te dos procediments.
L' un fa col-locar el paper en for-

Leed LIBERTAD

ma apaisada i surten els rencs es
crits verticalment, perpendiculars
a lalbase del paper. Se escomenc;a
a escriure a l' angle superior de la
dreta i les lletres son les de la cali
grafía vulgar. La lectura del escrit
es fa normalment, tal 'com si fos
escrita amb la ma dreta.

L' altre fa comenc;ar a escriure
de baix a dalt i els rencs se pro
duixen succesivament de dreta a
esquerra i les lletres apareixen in
vertides com ho estan els tipus
d' imprenta. L' escriptura se ini
cia a r angle inferior dret. La lec
tura d' aquest escrit no es fa com
en els vulgars sino col-loeant el pa
per davant un espill on apareix
l' imatge. També es pot llegir a la
trasllum.

A les prirneres tentatives lacali-~~
grafia no és la perfecta,peró se ob-~~--~
té !1na ,bona form.a de lletra des- ~!I/¡',' 0:--"::;,:,"""., --===--- j
pres d un actlU aprenentatge. ..¡t' - ~-=-=--2 .:~-c:-:

Aquestes práctiques fan donar un . J.¡ [':~~'rl"'.";~~'-,' ~::; <¡J
p~s en ferm afavorint l' ambidex- ~ , ,',:~ -~ I;l'): 1"

tnsme. " i :~ , '~I'J"~ ',o{

Ha,,:em dit que a r estranger és ~ "jU: ~:' J..
estabilda a9u~sta ens~~yanc;a, peró '~_ ~:i: ~ ':! J,,' -i.
no ens satlsfa la notICIa. Cal que lA ~il' :, ,,:' !!,J ...:..
nosaltres, a les nostres escoles de- ,-,"11 -," - =--
diquem une, 'e"inn~ 'etm~na¡' liIi :~~~ll!:;¡'
Implantant la educacio de la ma 1 ~{lm;:~n:l'<"'~~s.:w.~:, -
esquerra per assolir un complet ·AR"C1:---::~·)O'
desenrotll del servell i Iper conse- - , .
guir l' abolició deIs «zurdos» de la
ma dreta.

La perfecció del home ho recla
ma í es l' escola qui deu procurar
aquesta perfecció.

CarIes Salvador.
Benasal, noviembre, 1921.

l· Ambidextrisme
La generalitat qüalifica de gran

malla rónega educació de la ma
esquérra adjectivant r esquerrisme
amb paraules gens honoroses; i
mentres, donen a la ma dreta tota
la pre.pondcrancia educativa.

Caldría defendre la ma esquerra
fenda igual a la dreta, no solsment
per aquella justa concepció d' En
Benavente que día en ocasió de
defensar la política esquerrana es
panyola; que així como el cor se
inclina cap a l' esquerra, així deu
inclinar-se el perdó, la voluntad
i l' acció estatals; sinó que és me
nester educar aquesta una,per dues
raons fonamentals: l.', per as~olir

r integral desenrotllament del cer
vell; i 2:, per prérarar a l' horne a
utilitzar les dos mans, igualrnent
hábils, en les tasques del trebalL

¿Sería necetat la siguient decla
ració; Les dos rnans son meues,
les dos mans me son dignes per
igual? Pero és menester que les
veritats síen exposades ben a-clar
ment encara que prenguen un
caient noci per les sabudes; i més
quan~ les veritats se posen-com
succelx en este cas-front a una
popular práctica que fa esquivar
els saludos de la ma esquerra, com
si aquesta no fora part integrant de
la persona que saluda.

¿Devem oblidar, ja, algunes
creéncies aristocratitzans que no
sien les exclusives de l' intel-ligén
cia? Si.

Cal fer tot el que caiga fer en
profit de l' educació integral de
l' home.

Hi ha una teoría vulgaritzada
per tot arreu-i permetan que la
expose ben planerament mancada
de sabor científica-que diu: que
mentres els membres de la part es
querra, del individuo, no treba
Uen í es desenrotllen se atrofia la
p"rt dreta del cervelI, succeint tot
el contrari si aquestos membres ac
túen; i que per conseguir una vida
intelec-tual com pleta no es sucfi
cient r acció rónega d' una part de
r home car els moviment de ~a

part dreta del cos humá cerrespo
nen a la part esquerra del cervell
considerant-lo dividid per el plano
sagitaL

Digam ara, doncs, que tant in
complet es el que no sap fer treba
llar la seua ma esquerra, com el
«zurdo» que no te hábil la seua
dreta. En els dos casos solsment li
funcionará, per complet, una mi
tad del cervell.

No digam els inconvenients que
sufrix, i encara a la pobresa a
qu' es veu estimbat,aquell que per
una desgrácia per la ma o el brac;
que feu hábiL o res menys que
Ra de tornar a r inioi de l' educa
ció como si fora infant o com si
comensara r aprenentatge de llur
ofici.
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'Casanova, com t{)ts
<tes tlítics, es definix,

H80c un tel de boira fi en d
[cel bln~1

que en motu-e's aplega deu5'i·
[ta ts newKh:s

i 1l1és anmt en donació como
_______Ipleta de la seua ánima:

1
~:;;~~:=::'I="'C~~-==~~"=====3~""'_~,~s

. , Gempesoslp 1 T per carregues Ce joies i d'acons;oenles en e emps la V14<'1 és 1m altar Qe ,¡juros eu=
[~,.

que c.remen dins la cambrtt
[d'aquest cós:):

Estos dos últims versos en~

de Concepció Casanova donen, potser, la visió íhteg,~"
. . de la Poetessa: cárrega d'iu,

A\'llí. blllhé: ha vin,2:l.lt l1U ~Jih:'e ?cD.ba pIe de sensibi1ibt quietLtts i de veles de peUSlS-
!lihre. m lJibre Je cada día,.J sentlTI1enl. ments, deliql1is davant els uU.;

¡l"Ji-::1C1() de Y:lIl1ic, la yen co·11 ReO! taucat el 11ibre p1e d~ de l'estimat ((dos horiotzoll:'
negud:l del poda dL.:sconegllt, gajos d cery~lI perque avuí 1l.l fris5ants :amb es.pnrgneig d'e;·

le1 febró..; p'n"-a111ént del jo\'<: partat el COl'rell '1125 aigücs da- trelies»), a,nsía de vida:
Iql1e irr:;ldia idees. Ha \'ingn: res d'l1lla ,Poet 'S:;:1. 1 hem :lea· . «Pas~r rápida valdría
'IW llibre llOU. De COllce;pci:, rnnat el YOll1111 amb les mallS un moment
IC,a~atl"Ya. ¿La jov..: _e?ll1di~nt i :1;1l'b e~s uUs, conj'lll1t1111en<. .pel ,teu Ipen5a.l1lent
d Oxfor-d '(h:-sde 1'[ 111\'('r51tat IT ! ._>~;,::,":'t "'5 grmrX:l';:l ,"r:: 1:::.: 1 contUl11ar fent vía.))

¡tie a qua1 en\"Ía :'illg.2,'~sti\'e'~ iJ¡¡.alges llegj.des d'un glop, i l'agra 1.assit'lld ,que pro<1uJix:
,'lotes a Id,a Pl1hLcit~t)) harc~-- lkspelljac1e5 (1mb la mimda, el dolor qmlll crema les entra
l1on'na? Ella. COllcepció ul.sa- d'¡Hjne"tcs fulles iTIl¡preses i nyes, quan els sospirs SÓll gu~,

lnm-a. Poel s,a, P¿rql1~ el lii.· exonwc1es 'Per uns bo'¡xos exe- pires, quan el pit \'s rebel i
.1)re es <.le pClelllCS. Bd1am..:1l ~ cataLs per 1Ionscrrat, tI ger- bom sent
editat per 1'Alté. l"~ditor o'': mana de l'alltora del lhbre. Hel &oiri111'ent d'estir· r la ,,--ida,)

. les el Q,'<ínci.es biblj(),~ ·(diqne5. . 1 l'Amor. El tema eterJl,' La
En obrir el llihre pel' 'un fu!1 P 1 l' , :!lama c]lle més fa lírica la [Joe-

a 1"aL"i3.r el ]1uCllJ0 12 té ::tqucst', « l~e;nes611 e emps)) tes dun sia: can<;6 del cor. Amor: pu
comen<;:¡lment : f~-C11 (e 4 Doell1es. ;ooS:l 5 a- ritrtt 'poéÜat. No és ohra d'uli

H'=rt' d'11na dedar'I"IO C01l{~er tí '{(_o\. ddora 11:1 caigul h_ p1uja ~;() Ca~ < _/ a_
1

-la ,,: { a, el un sol estat, el 'l'ecuUl ffinda 'l.' • ,< .~'\ !l{n".l etls {~C fa, CpU: deis ((,Poemes en el Temps». 1
11 mi~ -dcl" fregimcllts dd tro. (,delX3. aquestes POEJ~s>l'es gaJrel~é les exaltaclOlls, les defallences
~,. '1 11' com a lltw ·1l0SD.,)) 'a n0 YO HI 15 d bt 1 1 .;-; 1tan npagat e·,.:; llm:-:i, 1 J' ,l, le" .t t 1'Al" e u e. e «(VO er 1 no po-

'PUl) lGU- es, .2 es '1' tes ;¡ 1 l'A '. 1 .. r 1 h u,e1')) {e, mor van enganxant,
Dill:; la fo"-ca he c;"ntit cllIe el'" (1 111

la, ijlregatt 1 qL1l
1

1 esH:J. $C áJs fu:11s en versos perit.'Cte,,;,. .. - .. 'I,reses 1 posa en vo um. ( a:¡ , 'rve n r,.'1.1d" 1 l' 1, d b per ü aconseg1llr el poema 1'). , . c_, \'(}.gut)), C,lLl. Gl1e a no o s- f 't 1 1"" d' .
11lés ¡arel }le \'1st 1111 Cln en treo t lt "1' , arCI ce anSla aTl12f.. r 1 ,W!1 J nía agTJ1C a pUlX qu·" {(Per 1'11 sol amic meu Dé"

, . _ corno O~')' {olla yolía. deslruir {(el remole I '[' ,.'
Poc~la 1:eni1n. ,,-era ¡poeSl~ i'lúli1.)) Encor'l que <,ada Yers' "sap el q:1.le fmí.,

1 11em busC'at, nq Id, els 'Pn 11 ',_, fi1 ~.' 1~1' ~._ 51 1Ln dla m abrauc1ava el tC~l
1 1 JI

'I . 51,,::.1 111UI 1. a", al ca Ce sen ~o, [ .
IméfS verso;; (<: J )rt: : '" '-'.el.1' 1>"tr ',_ ~, an1or;-

1
110 pel a¡xo e )len ce" tI 1- -~, l?~t(1'1.1e 110 1ll'abellí" 1 11 '

{(J o he enen-at eb 01',1<;'0<; ]1e~- 1 no ha t'st.at destruida l'obra, '. -, 1-' <1 11,"'!1 d
U1

1]a ¡Pl 1

[
. , JO enceUt na a antJ" e lIle"

utH:- .a "

l'e"trelb quC' '!'érdUr~i. i el v.el~' IPerq1](~' en veritat ja no li per- 1, 1 1 <l' r~OLl)

I
[que ha de monr. Jl tCTl,eixien, Cal' tot product,; p¡p~r a 1~ ~ ,ar"r, a'fla fi, ,

Res més dil1 él pr}(:ll1a. 'Ko' intel-ligent és com la lhml d'ua l(~' eflrol~d 111
, ¡per a tU nomes

J
' r~l 1 J ",L .~ e pensa,mell.»

J'('~ 1 w ta, tampuc. 1 hem 1ms- so : una ...-egaca prOd1l1ufl 1:oes P~111es cal'l'e +. 1", '. . , . ,,,,' . v,- eraLS ( lmacrena
cat ]a amb Ínssaltc;a espulÍuflI tenml el 'lIret de l'egalar-lI0'I; r1p siwef1't,·t '" 't 1'- '--'t '
1" ¡+-: f 11 ~1 o" 1 b 11 De' , 1" - .• ~ '- '-' SI nel'. aLl ora
• 11 "T11a 11 a. \ a CLU'':;;Ha J 'Um e a. 1xana ( esser tr~O:;-I€nLre e1s oet·· J' d
Joan Ramón, el prJda de Mo- cenc1elit si fos recluida l'o1>r 1 1Ul'lD'1 1~ ~:IP}O <:"., <. l~\'3nc;a, c~~

1, 1" l' u ~ ILCtClü <: exerClO::>
g'uer. C U npoeta, c un arttsta, ( Ull {l'e Tl'lna \' 1 '. . le f ' . " ·a en, nom(;s, com :1

{(EsteJaran 1.111 arbH~ Q1lC: anlí ~\", en s O5Cors d~ les ~ledl. dates lJistóriqlle:-. Ara; pel', d
[té ocells i flors 'CIOn", 1 lota ,obra ultd- 1gent C0l1tilJrrllt d 1 JI b' ,1, l.

'J)n"ql1:' el1 la se\:~ e'lt"all'<'~ :m1 de'! tmuscendlr. ¡per a, si GFt:.ra l~'b . =e," 'le. ] d
lC

, ped·l 1-.
1

('So
'-o ". <' u .' ,- J« 'l" • _. • , w ',LlCta a qua: ern e s 11-

1 [g-l1i (lonn~r.el ll1éll C~ !., ~sa ro,. fital-41 en el ~an¡¡ ,~~ ~rreal'i-;te5 edita!' fa ¡poe a Bar-
Alt 1TI0'1l1el1t cst~ en c¡ne,:1 en tnra, ee1oli<l COl1cepció Casanova flo-

reix oE:ntre la :;oventut tocaD:l
els ¡potó' d'aires estCtir.s 110Ll,,, v nove11;;.

Sl1¡peraci6 ¡gracia qúe ens, sa
tisfa.

L'ahuTI112 cl'Oxford ,\,a ~

l'hom.
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Els tre S míllors poemes
d' "Inquietud" de Catalá

Lloret

Oarnet del
l'oreue 'iuhía born'<.'ha .. ~

~ob~e la cumbre, e azul
inmenso... i in ruta bianca!, )1

j Quina compene,ració d'''ll
,tor i paisatge! (,Porque subía
I~rra~ha». de b;~~, de 1l111~~.
: ¿,Subza? I AsccnclO! i E.ev'l-:.·)
'espiritual! 'Es una án'ma, la
: del poeta, que s'eleva al b1,1.1
,(el sobre la grissor de l'arg:;a'
I Catala Lloret ha ca. "at el p.i~-
satge i l'ha fet cam de la senaicam. El subconscient li ha le·r

, ,. ,nat el paisatge en les a acles
H ns ací un poeta' castello- nse el llenguatge de l'am:na: r;aranles del poema.

nenc que publica dius les edi- el 'aqueJ1 e·:::toL I ¿I si fersem notar e' gallio
cions de 'a «Castel1anca de Cui- 1 a~ó 's el- que fa, en cas',> risme d'aqnest poema beliiss,'TI?
tura» un impecable lIibre de llana l!engna, el poeta Cata'J IEn el pom de flors d' (Clnq-l;c
poemes. rvlalhauradament, el L,loret..No to.ts els p~e±!les del Itud» les qne semblen tindre ra-

Icontingut és en castellana lIen l!lbre son naixcuts d lllla n¡,,- trentius amb le sde Góngora s,)n,
Igua encara que ésta siga ex')re- teixa corda l'rica. No tots ",,:n"t, al men gnst, les millors. L'apr)"

[
sada pnlcr~ment com cor.respo,n f,lls d'U!13 taateixa fibra.' (c~a ltació és feta amb goig pen¡lJp.
a un espent trebal1at. 1 dlC 111[1.- ~'obre ~e!a)!, L er exemple, es [cóngora era un poeta. No oh~;
Ihauradament perque'ls cognoms I{'Q[ebal, d'l~n scntimentalisme tant les que' scmb,en parellt'~s

ICatala ~loret fan pensar en una d~l 98. ~o:se~_aql1es~ poema far:i Idel taller d,~ Campoamor .tenf'fl
,personalttat ben vlllculada a la p.orar HlcenormenL a algulla. manco perfl1m perque pltxor,
is~ua terra. i a la ;ell~ as~e,n<;E:n-1dama. ,Pe~ó jo pref~rixc el, ¡ce - ¡tenien el ritme de la c~ll~oncl',t.
ela valenCiana. No es alX¡ 1 ha ma «termmo» a tOlS els attr"s, I del sonsonete que fenx mOr!.l

deploro pero cal esperar l'aearn- Iperque és escrit amb el cervdl. Itonament l'vida sense cap ~.''¡_
pliment d'lllla. il-lusió: qt~e l',hi' De «Sor Piedad~l .a «Imagen". cia que ajudés afer passar ('15

tor d' (<InqUletnd» escnga el,; per exemple, hl na un espal \'crs,)s.
seus noemes en la llengua de suficient per a que el sentimuj: ¿1 quin és e' meu tercer poc
Valencia. No sería el primer 'jue perga tata la quincalla i tot c' ma? Perqtie al ti.ular el pres:'n~
desavesant la poma volqués la ropatge quinteria i reste, '.1";1 ')etit estl1di m'he compromis a
inspiració en el verbo terra1. A;- com la veritat, la sensibiiitar. ~all¡festar- o. El meu ter.::,;r
tres poetes guanyaren, i pr,)~', Veja's, s· n~: . . [oema é,; «('Alba)), que diu aixi :

,en el camvi: Teodor Llorente a "La tarde, fatlgaeta, se reclw3. ((Cal1ta en la eSQuma del mar
IValencia. Joan Alcover a ~"Ja- sobre el campo, en·silencio.. el alba. .

~
' llorca i Magí Morera i Galiciq a La hoz de plata de la ~una fUlge It.~na blanca gaviota
Catalllnya. _~ql1estos. altisi;,lS bruñi,da en los espaclO~. Come I baña en la es urna sus alas.
poetes en escnl.1re en .la llept"113. Lun ece iPureza en 'todas las .cosas.
'mar~ van su. eranse 1 avUl :,l)n <:1 v~ento n marea: 'i SaLta pnreza d<'l alba!n.
'mestres en expresió poetic:n. i Dios ha regado el día, Dios Q',!t' '1'" oo .oO oo .... oo. .. ... oo. oO'
Catalá Lloret, die sincerament) [es bueno!, .)' I
trabaría també m:llorada la pro, I no és per la novetat de ~t'" i! ¿ Res més) Si; més belletil"s.

'c!ucció pl1ix que no res del C·Jp· 'ünages uuix que són antigll\>~' li!és i!11agf's. més (coses)).' P~ro
t~ngnt d.el seu . ¡bre escapa a i repetides per tots els poe~(':3, quede Den dest3.cat c1 meu érir
la flexibilitat del nostre idiOii1 :1 Pero agrada e' poema perq~le tic', el tríntic de nocrr.es que JO

'n:rnacular. '€:, cIar; és comprés ed pell.-;],· he escollit per [) rellegir en S'Cll'

Ka vol dir a~ó que els poe, Ti:ent, l'illspirac'ó del poe a tir ;'.'?nt's poetiw:es. ,
mes d' uInqllietlld» 'no ragen El titulat «Término)) és ja ,le- Jo no ,:::oHeixia Cntaia ~i0rl't;

del fons del coro Vol dir només f;nitiu: jo no el canee persona.meu\.
que \'aie.ncia viu despla<;ada li- I¡¡Hacia la cumbre serrana ·.e...ra.i~ sé qu~. é~ un poeta art!;)
terariament. Pcl demés, CaL¡!?>. se:-pc:i:[] senda. Es una senslbllltat. h..1Xl es poden can-
1.10ret. ~s l:~ escrip,tor iFll~:' >,obre gris cinta de pla.t,a. Itar les coses j les I'erson('s.
l,gent 1 mtel-hgents son els sedS Trazó 'a la Fama. Huella CarIe; SALVADUR
Doemes. 'Ara, que, per a :que con o~vo de su sandalia. -
~, npoeta eu~r dins l'ánima del Trazó!::! qaebrada en curvas

j lector, és menester qne ei pot:a

,
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Epitalami'
-
de J. M. López-Picó
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Ti:ldre a les m3ns un. exe -1 tema é prof' nd i e Poeta t~
pIar ~ds 254 ~~ l'edició, origl- :a pbm'l ben ¡'lc~ d'i:r..atges.
na! d. aq les'; lUbre val lOS que Pero que e3 re eg1r-lo en ,pro
va exo~n.at amb n boix dd fundí'at la UU!U apareix .i que
mestre O' iols i que l'exempl:.t~ b cl)iTJ.,pren,jci va acostant-se.
porte una dedi~atoria es per a PodrÚl dir que López-Picó 05
mí, pobre afecc;ooot a les Ue- «La Rev:staJ), la revista catJ
tres valencianes, un motiu .-: ~ lana per antonomasia, per 00

joia i un altTe motiu d'.orgullo ha passat el ha i millor de Ca
Perque r.;,',~:oe7-Pi<:ó t:s ··-inci.is- ta unya i deIs paisos amb der..
cut;blt;- el ¡primer deis Poeks sitat jjte~ariao Que dins «La Rl.
'2atalans. .-\'-o!.u':'st (lexempbr v.ista)) hi ha la par _ notabiJíssl
d'bornen:üQ;elJ ~s la máxirE:la de la labor crít:ca d'aque-it
distin<:;ó que jo mal he rebuto molt pnkr¿ escrilptor cabdal.
Esser recordat galanament per Podría dir qu~ la font en ql1'~

!'autor d'«EpitalarniJ), el poe:] López-Picó s'abeura té les df:'!''i
d'innúrneres rc1a,cions literanp:; ben radlcals, en la profundi1:.l'
internaclOP..als, m'ho prenc co ,1 del 'le, hl!n·,a ...
una glor;ao Llibre i glOria que Peró dir aixó si ve és dir-lla
¡per res del món m¿ de.ixar{q tot és no dir res. EU és el més

,prendre. mteressant del Poetes de Cat:!·
«Epimlami)): obra XXV de lunva i un e5tudi crífc de ':1

Lf.pez-Picó. (fEpitalamÍ!l, noc::s se~l~ o~ra escapa a la meua fo~
d'arge::J.t amb les muses. Tema mació humanística feta deso~·

1 nupcial, . er tanto Opero esc~i- dnad.ame t de retal1s i trossos.
Ita expres-amen':, naturalment, Per aixó mateix és proferib:e
per a l'es. sa del Poeta. qu-: aq'les':a nota de carnet pe-

.. Qué més 'po ria dir jo, pe que e f0!'1l131iw.t que de car
bic- de mí, lector encantat d-:l dinalitat. A:xí, dones, diré, que
¡,Oé'm(, lopez-piconi§.? Podría I«E¡p:talami» és un cant a l'am:.lJ·
dir que és J.;fkil d'entemire ,;n a l'esposa dins la llar, a la ma-

rra primera leCtura ·¡;;erque '0. i teixa lla-, als fills ...

L t b· f '1' d 1" I. T ~ ~ ~«( a e lOr mlll lar e alre, '-\ s.: !r . ,-.--::v...-,- .~\ U9_f!IJ')
!I6ugcra d'.ales, íntima' de' fa1da.· ~ ~~, _ ......._~.~.~>

r mé, ,"::;d¡~~.:;;,:: d,~~~:n,~~ ::."é: ~::i'Q» t;J ~;~.:-~~/:;:~.;.:-.~~l\j;~~;'
~. \ j'" ¡ . ~:~'! •

(rI, meatre encara e:J. fer-se clar ressoni i .l:j ~ 1 ~ 1:1 l' i
T'E~IT'L'" O d' , l' f ,.,. \ 1" < :'·1 "J-

- >J i 1\ -, 1<1 nou sera o rena :": \; ¡ .:: , '1 t:¡
saeram~,ntal de la f~cl1,nda i plena . §::~-\,;,j :] !:J /1.
comunlCl que adven el testHnon~.» ~ -=.".;.\:\.; ,j ;' -

~. $1·\·",'·ol"~"IJ'1"
Pero viudr:í un día en q'~ rat na compte les hores. El 1 .•:. !/.,.~?';...~~.:':lo-illJ¡~'

tot finirá. Hi haurá una esga-l P ~¿';a sa.p que tot ha de finir~ .:':::'::~ . -- -
rrifan<;a el ,lía en que l'ena!!lc,· tiavant la certitnt invita: ~.ü,: ,.) ;!JSA.1.,V Dült

«Tornem, muller, . la promesa ingenua
davant l'estel d'am,): rosa de l'aire.»)

Tml'os~:ble l'allargament del;;d:es:

(1 morirem que encara será d;.a
e rnort COrn una splandor d'ombra.»)

~~ eJ lleng "atge ,i la vi.s:ó I mor.at que «,sap ~rq~é n;> ,en-
poetlca del poeta, ac la Vl~:l devmaol) AlJa la Vida 1 aCl 1es
It~~~ -en~ent del I;):)<::tao Ex? ic l Icr~ptor en estudi aualític des-

1

":10, raclOnal, - er la metabr l. ¡tnant el perfum de la flor ¡per
D'un cantó l'horne amb l"j a terminar amb la següent de·
seues glóries i les seues auga-/ daració de la realitat: -

I nies de l'altre, l'home ena-
J

«El món és tot fot'a de mí; I
els anys, l'atzar, l..vida incerta,'

1 jo, sense moure'm d.'aquí,
com si. el pa¡per fos la finestra oberta

I esguardo, escolto', ,entoel devenir'» . .

'1 Amb aquestos alats versosl López..,Pi<:ó. Són les paraules
farc:ts de poesía aea·ba «(Epito.- de l'expeneucia vital. .

lla~» l'obra XXV, darrem" dei __C~~R_LES SALVADOR
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