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Fontrobada, deSales Boli
Avoi podríem parlar de més d' Un 1Ii

bre valencia, Ja direm les nostres pa
raules sobre edicions de Valencia Cas
telló i Barcelona. Avui cal parlar, no
més. d' Una obra d' imdginació, Se trae
ta d' una novel'la, Fontrobada. qui lé
per aUlor un ¡ove escriptor castellonenc:
Lloís Sales Boli. El llibre el Ireu a la
110m la cSocietat Caslellonenca~ de Cul
tura~. 1;0 és, Una entitat el nom de la
qual-és garantia de les seves publica
cions. La cCaslellonenca» és ¡a lan acre,
ditadél que tolllibre acceptat per ella por·
ta la senyal de la bonda!.

Efecrivament; Pontrobada posseeix
Ona lIarga teoria d' encants; des del l1en
guatge del na,rrador fins la tipografia,
rot pas!3at per les anecdotes qo ~ foro
men la part imaginativa del l1ibre. tot
ell resolta de bon lIegir. d' una lectora
ag-radosa, No és una novel'la de les que
produeixen discossions, novel'les de mi
noria. ans al contrari: Pontrobada és
una novel'la que illilitza un estil plé'l. es
caient a l' anecdotari que l' omplí. sense
grans ni gr~as problemes a resoldre,
sense que ni el problema de r Amor tin
ga unes proporcions. un volum desla
cal. Més que ana novel'la és un conte

novel'lal amb les seves puntes húmorfs
tiques i la implícila moraleixa final.

Fontrobada és feta a base de qoa
drets de costllms loca:s-inclús el qua
dret de San Sebastia. platia de moda,
no té allra sabor que la deis personat·
ges castellonencs-, DeIs qoadrets f111ei
xen les anecdoles i els personatges vi
oea )' ambienl dele qO,adrets. Nosaltres
que no pretenim fer cr!tica literaria sinó
rónegamenl un «noliciari de les lIetres
de Valencia» no ens podem estar d'ano
tar que Pontrobada té Un personatge
central compost de varis personatges,
Una colla d' excl1fsionistes amics, un
Esca'rot, com dio l' autor,

Aqoesl Escarot, aquestos escarotaris
Ona mica senlimentals, ona mica barri·
laires. viuen compenelrats anfmicament.
I cada cosa qoe passa a un d' ells passa
a lols. per solidaritat.

Si altra cosa no. remarqoem aqoesta
originalitat de la novel'la d' On autor
jove qoe domina la forma verbal i té
condicions per a obres de més empenla
imaginativa, .

CARLBS SALVADOR.
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PINTORS DEL' 'MAESTRAT

)

Es on volom d' investigació i crítica
d' art quatrecentisla. Sant Mateu, vila
casleUonenca ni propera ni lIunyana de
la mar, fou la melropoli del Maestrat de
Montesa. Els pobles de r antic Maestrat
constllueixen avu; Gna comarca natural.
En aqoella capitalitat prou coneixien la
riqnesa, Per el benestar es camina al
refinament, a la plasmació del bon gust,
a l' art i al luxe. 'Dins Sant Mateo hi ha
via forl;a obradors i en ells pol'lolaven
els artífexs. Al coslat deis jurisles i
mercaders, els Me~tres montesians com
a animadors; i el manyans, argenters,
baUesters, esmalladors,' vidriers,. bro·
dadors, p!ntors de drap de pinzell i pino
fors retaulistes feien famosa la vila i
r art de la vila, la qual art s' escampava
a Terol, a Xativa, a Eivissa,.. ,

Els retaules, els retaulisles .de Sant
Mateu és el motín de r estodi de l' erU·
dit Angel Sanchez Gonsalbo qoe titula
cPintors deis Maeslrala. El cap de brol
d' aquests retaulistes és Valenlf Monto·
Iiu, fundador d' escola, en la qne tre
bailen, també, els seus dos fills Unis i
Mateo de Monloliu.

El Montolin pare crea's una perso·
nalitat ben definida. Influenciat per els
flarr.encs i per els retaulistes Facomart
i Borrassa la seva arl és original en
quant fa barroquisme golicitzanl: cares
Ilargarudes, mantans punxaguts. ulls
promiments. exoflalmics. fronts amples.,
teles de variades tonalitats de V2rds,
rojos i blaus, exornades luxosament...

Aquest Montolio en 1468 pinta dos
retaules per a Eivissa; en 2 d' Agosl
lIiura '. cinc taules acabades I altres en
guixades i dibuixades al mercader Joan
Valls, de Salsadella. comprometent se
el Unis de Montoliu a acabar les a la
mateixa Eivissa. Les .cinc taules repre
senten Sant Jaume. la Mare de Déu.
Sant Macia, Sant Miquel i Sant Jordi.

Arriba el 30 del mateix mes i Valenlf j .
Uois intimen i requireixen davant nota
ri a Joan VaUs a que cumplisca el pac
tal bestraent XX lIiures i «dar spedit
pasatgeab los' ~its retaulesal dit en.
lois de Montoliu ni mengs per ti donar
les dites XX iliures si be ha, un mes a'
pus que 'vos ne requir, les quals coses.
redunden en evident dan e p1'eiuhi del "
dit lois de Montollu qui per star prepa- ,
rat al dit uiatge no gasa anar a em·
pendre a turtosa et alias' tahenes de .
son art et encara -pe, raho del perilos'
pasatge ques spera esser en lo iverni .
més que en lO'stiu ne pe,. semblant pat·
negociar en ses necesitats per causa '
de la tarda que li es {eta en pagar les
dites XX lliures... a

Passen els anys. Els Monlesians des- '
apareixen. El Maestrat ingressa en la
Corona de Felili 11, Canvien, també. els
gustos amb la poUtica. Eis relaolisles "
de SaNt Mateu que s' havien esllangoif
desapareixen. Avui l' antiga metropoli "
del Maestrat és un'a vila riCa agrfcola.
ment; en l' administració ocupa' un cap"
de parlil. Les antigues glories' s'hail'
acabat. " ."',

La cSocielat Castellonenca de CuItLÍ- "
raa és' l' editora d' aqoest bellfssirn i ¡.

moh interesant volum d' historiá,\ crftica .
i art. Dins l' Aoendix s' hi reprodueixer.· .
documents en ll,alf i en valencia. 1 én le~ •
cinquanta quatre planxes que avaloren
l' obra, magnfficament impresa, s' h,i re~··
produeixen els retaules i fragments de ','
retaules que s~n obj.ect~ de l' esludi mo- ,
nografic, .

Davant d' aqoesta obra honradament
, escri~a i pulcrament editada ¿que no afir· ~

mara que el renaixemenlvalencia '¿s en
marx,a per les millors vies qüe hom pot
triar?'

CARLES SALVADOR.



GOL'LABORA(,,/ó
LLBTRA OB VALBNCIA

" El Poble Valencia"
Bs On setmanari polftic, netament na·

clonalista, xovl. BI seu valencianisme
peculiarfssim el porta a l' isolament de
Castella I de Catalunya. Traba no sé
qúin ~ perills en els nostres germans
catalans. Bs ona fulla arborada, barro
ca. cl!rblica i intrl!nsigent. Bis seos ins·
piradora. socialistes cristians i poetes
dogmarics I patriotlcs, fan, ara. la cam
panya. en favor de l' Eslatut valeilci4.
A~b no Impedeix qoe el set":lanari es
pose a assessorar Jocs Plorals de vila I
qoe els versos guanyadors de la Plor
Natural siguen fets amb el e1assic mot·
110 floralesc. BI preml d' honor cie Be
nlmach~tha estat per al Mestre d' esrodl
de Santa Inb (Blvissa) senyor Prudenci
Alcon.

L' anima visible d' cBI Poble Valencia»
és el poeta Josep M 1I BlIyarry. autor fe
cundíssim qlle mai ·no desaproftta I~s

ocasions de propagar la nostrll lIengua
I el seu credo polltic. vibrant I exaltar.
A l' entorn de Bayarry hl ha algún poe
ta carolic i algún jove jauml. Se'llbla
qoe l' hora actual bauria d' ésser favo
rable al valf.ncianisme d' esquerra; pero
la veritat és que' cAvant, el periodic de
l' Awupació Valene/anista Republicana
ha deixat d' ásser ha per editar-se en
full volander sense fetxa flxa.

•BI Poble Valencllh éso doncs, la
única pobllcació pollflca valencianlsta
que tenim ara. La premsa restant és
castellana I en castel1a hom publica ar
tieles en l'ro i en contra de l' Estatut
que pocs sentim. L' estatuto que ha estat
fl"t amb gran serenit~t. no fa goig als
grans cacics d' Alacllnt I de Castelló, i
unes vegades es rl!beja en el buid, al
tres entre els dispars deis nostres ene
mieS. v~lenclans castelll!nitzlIts que han
remogut tots els toplcs que Catalunya

I ja té rebutjats, I alguna vegada es moa
entre. una dotzena de defensors habils

pero escasos. No obstant, hl ha viles I
ciotats que demanen l" aprovc1ció de l'
Bstatur del País Valencllt. Casrelló I
Alacant, clutats. observen amb rece!.
BI no voler l' Bstatut radica en el ma
lent~s de la supesta absorcló de Va
lencia. capital, l"la és dit: pl:efer~ixen

l' absoTció actual de Madrid.
Vol dir a~o que el valencianisme. des

graci~dament, no ha eixit encara de la
fase literaria I qae els literats no tenim
aquelles condlcions polltiques Indispen
sables per a fer al~ar el poble contra
l' unitarisme estatal que ofega-Ia vida
tota de Val~ncia. Val a dir que -si algu
na cosa es fa I alguna cosa se sent és
per obra i gracia deis Iiterats I deis eru
dits. naturalment.

Potser, pero. que els valencianlsles
vlsqnem una mica massa separats els
uns deis altre!!. Hi ha parllta política i
hl ha capelletes I no un front Ilníc. 0.
vant els valenclanistes que tot ha es
peren per les bones de Madrid. mol
regionalistas bien entendidos. s· opo
sen els pancatalanlstes que prediquem
l' unitat de la nació ~talana,. que Va
I~ncia és una regió de Catalunya. i 8'

oposen els valenclanlstes de cBI Poble
Valencia- que ens combot· perqoe no
fem de Valencia un cas de na'cionalls
me apart. En un deis darrers -número's
d' aque~t setmanari hom aconsellav'a
als seus lectors; c¡No miren a Catalu
nyal» I als que cmirem» a Catalunya
ens deia cintel'lecfuals que al poble no
interessen» .

¿Quina cosa fara que ele valencia
nistes esqoerramt senten el pancatala
nisme I que els de la dreta senten ~l

'separatiAme de Valencia? Hi ha actituds
poUtiques que un. tot convlviAt amb els
amics, no arriba a comprendre·les.

CARLBS
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Canc;ons Valencianes

Un IIibre de poesies valencianes edi·
tat a Barcelona. Autor Miquel Durlln de
Valencia o siga Miquel Duran i Torta
jada. Edici6 de .Les Ales Esteses».

Ja era hora que l' autor de «Himnes i
Poemes- ens donas iln aItre volum de
composicions. Ho ha fet ara•. amb motiu
de 11I Setmana Valenciana de l' Exposi
ci6 de Barcelona. i repiquem els valen·
cians a gloria per el retorn de Duran
als versos.•Cancons Valencianes» con
té Un pom -de baJades. un aUre de can
cons humorfstiques d' aire popular, Un
altre pom de can¡¡:ons de l' horta i cinc
canconeles. Tor, iln bell lIibret de belles
poesies.

Miquel DOran és un deIs primers he
reus poelics de Teodor' L1orente. EII,
amb MusticIes i Daniel Martfnez Ferran
do. replegava la lira eclipsada del nos
tre primer renaixentista, Pero MusticIes
i Ferrando emmudiren per a les lIetres
vernacles i Doran ha estat anima des
perta i laboradora i no ha deixat rove·
llar la ploma valenciana. BII és el tra·
ductor del nostre novel'lista Vicens
Blasco Ibañez. La «Biblioteca Earopa-.
qae dirigía. edita .La Barraca» i «Flor
de Mdig•. Duran i Tortajada té enIles·
tida la versió de .A l' ombra deis taron
gers-, aqaesta aUra meravelfa blasquista
cantant la terra. De la labor traductora
de Duran cal dir que ha vestit amb el
just ropatge les obres que Blasco va es
criure en castella i que aquestes ver
sions. com ha dit Gabriel Alomar. supe·

. ren els originals: pensades en valencia
les novel'les de Blas~o ara les podem
lfegir en la maleixa lfengüa deis perso
natges.

I retornant al Duran poela. Té pabli·
cat -Cordes vibranls-••Versos de ·jo·
ventat- i «Himnes i Poemes- abans
d' aquestes «Canc;ons valencianes-, al·
gunes de les quals ja coneixfem. De
totes les composicions que' integren el
lIibret no sabrfem destriar les més
inspirades. ni les més belfes, ni les més
tendres. Reanió de composicions tal ..
ment com Una antologia totes ens
caativen. Des de la Balada del jardinel'
fins Camins de J' harta, passant per
l' hamor de La crie-crae, Duran j Tor
tajada, és a dir. Duran de Valencia, ha
copsat els temes romantics. Pgesia de
primers de segle que encara raja
algunes vegades fresqufvola, i els temes
hamorfstics populars.

Amb aquestos temes tan oposats 1I1s
d' última hora el poeta ve a dir-nos que
també es pot fer bona i bella poesill.
Efectivament, quan hi ha poesia, com
en el CllS present, tots els estils, totes
les escales. totes les esletiques s6n
aptes. Bl primordial és qae la compo·
sició no siga mancada d' emoció. «Can
cons valencianes- la té j aixo ens basta
i .ens satista.

Benvingut el nou IIibre.

CARLES SALVADOR.
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LA MEUA XIQUETA
De ]. M.a Baya,,;

. B.n veri!al: l' epoca actual és plena de
blblIografla valenciana. No cap any com'
aqoest per a la nostra prodocció de I1i
bres; el resum que, segorament, haurem
de fer el 31 de Desembre ha de donar on
número alt-aH segons la pobresa edi
torial a que estem acostomats-de vo
loms. Aquest Bayarri que l' altre dia pu
blicava «Roger de Flor» ha posat en
mans deis seus nombro~os lectors un
altre Hibre, de poemes ara, qoe és \ln
poema ingenu i senzill i sentimental de
dicat a glossar la seua primera ¿lleta
des de la gestació

«BI roser que sabem, de nostra casa
altra volta esta a punt de reflorir' '
j tot .el nos~re jardinet traspassa '
un aire sutil com del blanc abril.,.
fins el moment solemne i poetic, fami
liar, de la primera Comonió, qoe marca
Una fita en la nostra existencia i que es
quan el pare diu:

«... i ara, a la vida! que es tota
per proba de nostra valua
per motiu d' alta florida
de la vida qOe no acaba
Filleta meua, a !a vidal '
tal com Déu vullga enviar-la,

La robeta, els bolquers que la mare
cus per a l' esser que ha de neixer
l' oferiment a la Mare deis Desemparats:
el retrat del non nal, el de la mare

«Tu eres una magnífica promesa
oh esposa meua, tota rosa d' orl
per ton pas reposat, ta cara encesa,
per tos ulls blaus i ton posat commós.
1 sumptuosament mires les coses

tota fastuosa dins lo teo reinat:
i nostre hort s' estremeix rob'lert de roses
quan passes tu per ell, ornamental.
!ola tu, esposa, vibres d' esperanr;a
I tol quan toques té un encant fecunt
i tota tu eres un can! de I1oanr;a .
prolificant ta rossa joventul.»
i el riure i el plorar i el somriure són
bells temes poetics així com les mans i
aquella quietud, moment d' abslracció .. ,

«Filleta ¿en qoé penses
que tens la mirada
suspesa d' un somni
de ifrica gracia
i sembles, en l' éxtasi
en que estas vitrada,
una anima excelsa'
absorta i ingravida?,.

L' amor paternal i la visió poetica
s' han unít en abrar;ada meravellosa i
l' habilitat, el saber fer, contribueixen a
produir un IIibre bo per a la renaixenr;a
valenciana, .

Bn efecte: per el tema, per els metres
i ritmes «La meua xiqueta,. es ben cla!
sic;. Per no tenir agosarament Bayarri
ha curat la sella típica fraseología,
iJquell doll adjectivesc tan caracterfstic
seU. Ha guanyat, pero, amb aixo i just
es reconeixer-ho. Poeta inquietfssim,
sempre nou, sempre modern sense ra
dicalismes d' escola, el fet de cantar
com a 'pare el duu a una efosió Ifrica
easolana pura; per aqoesta maxima ma
nifest.ació d' ingenuitat el lIibre «La
meua xiqueta,. el posem dins de les es·
coles d' avancada que han abandonat
el joc tipografic i Si agafen, com buscant
la salvació, a l' anecdota encara que de·
luida en tota una epoca d' infancia vital.

-1 es l' Dmor a la filleta, l' emotivitat de
tots els poemes, l' ancla del pare i la
nau del poeta.

CARLBS SALVADOR
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LUBRES D' ULTIMA HORA.

Dlgaam unes paraules d' un gran IIlbre
valencia. Tomba·Tossals. L' ha escrlt J.
Pascual Tirado. L'ha editat la cSocletat Cas
-tellooenca de Cultura». Un gran IUbre.
L' anima és un conte folklorlc, o més ben
dit, unes contalles de la terra admirable·
ment enganxades, conectades de tal faisó
que l' unltat és clara i sense alterons. Contra
el que nom podla suposar tractant se de
prosa popular Tomba-Tossals té nn contin
got molt treballat. Dringa la prosa amb
un aire lta!lanUzant el qul fa pensar segui
dament amb els nostras clé.sslcs infiuits de
Ilatlnisme. Aquesta constatacló de la ele
g.ncia constructiva de les oracions grama
tlcals no és la cosa única que ens recorda
els classics de la terra. HI ha passatges, com
aquells que narren la cooquesta de les lIIes
Columbretes que són una parOdia, molt ben
~!eta 1 de ben graduat humorlsme, de la
eonquesta de le.. Mallorques per l' estol del
Rei Jau.me I. L'lnfaucla de Tomba·Tossals
-fa recordar, també, el' personatge famós
del l\Ibre de Rabelais... L' obra, per un
especial interés de l' autor conté centenars
de paraules dtalectals que ara es posen al
corrent lIterar!. Digna tasca sempre que
no s' eu fassa un gra massa. Hl ha el perlll
de caure en un dlalectallsme barroer. Bé
perque el caudal .l1ngül8tlc \iterar! vaja en
8ugment.

Tomba· Tos.~als només d' elxlr de les selectes
prenses d' Armengot ha guanyat uns quants
prem\s bibllograflcs... Va. molt ben U'lustrat
j la estam'pacló és perfecta. .

Catalunya sota la Dtctadura és un lIlbre
valencia pel seu autor, Artur Perucho
i perque aquest mai no oblid5 al lIarg d~
les pagines els greuges que la Dictadura
va fer a Valencia tot i historiant molt do
eumentadament els atacs que va 'rebre el
Principat de l' odi d' aquell home que es
deia General Primo de Rivera i que s' au
tocrea DIctador de l' Estat eapanyol.

La Dictadura era un fet-no podia passar
.altra cosa-i no podla escapar a la conside
ll'acló deis crltlcs. Es dlrA. que manca pers
pectiva per a fer una bona historia d' aques-

. tOI! anys darrers. Efectlvameut. Pero la
hlstor!a. de Perucho plena de passló, pero
de cpassló de veritat i passió de justiciu,
.~om el1 matelx subralla, va recolzada en
ela documents que llIuré. al pals el propi
ent>mic. L' historiador a distAncia o l' histo
riador fred no podré. menys que considerar
que la Dictadura ha fet abrir els ulls i des·
pertar l' A.nima da molts catalans orbs I
desanimats par al fet catalA.. Si Perucho
a més d' aquesta cODsaqüencia aconsegueix
arborar els lactors tot 1!0Gant de manltest
-la nefasta actuació del Dictador a Catalu
nya, el seu lItbre sera doblement atlnat.

La dissolució de la Man!lcmunltat, el ccas
de la Universltat Nova, la persecució de la
nostra Ilengua, l' opressió al Col'lagi d' 'Ad
vocats, la pollUca internacional i el plet
catalA a la S. de les N., i davant l'Assamblea
.de. Madrid I les seves derivaclons, va resse-

nyat en el volum de l' Editorial Proa que
ha redactat l' escriptor Artur Perucho.
Aqu'lst és un .<Jels prlmers volums de l' his
lória de la. Dictadura. Ningú que vulga
estudiar els 8et anys podrA delxar d' adqui·
rlr·lo.

El Dietario de 8uáréz és un volum en
castellA. Antoni Igual Ubeda, jovenlssim
doctor en ciencies hlstoriquf'ls, l' ha tret a
lIum dins la novella cColeccló Beuter» que
¡,ditarA d' ara en avant, en valenciA.. SuA.rez
fou un argenter que, a més. escrlvia. com
ho demostra el Dietqrio de fets esdevinguta
entre 1770 11786. D' Interés, doncs, per als
historiadora.

La torre de Serranos, d' Almela i Vives.
En castella. Amb fOlogravats. Edieló de
cEI Foment del Turlsme de Valencia». Les
magnifiques torres baEsones valencianes del
mestre pedraplquer Pere Balaguer. monu
mentals, goU~ues, estlUtzades, són descrites'
justament i hlstorlades per Almela I Vives,
el nostte primer escriptor actua\'

cAcció BlbliogrAfica Valenciana» ha pu
bllcat el Llibre de memóries de diversos
sucesos € (ets memorables de cO.~es senyala·
des de la Ciutat i Regne de Valencia•.
(13081644).

Proleg i notes en valenciA de Salvador
Carreres Zllcarés. Ea obra molt curiosa i
d' interés historie.

Rosa. deIs Vents. Llibre de poemes. Edi
tor: cSocletat Castellonenca' de Cultura.•
No parlaré d' ell. En soc l' autor. Par alxó...

CARLES SALVADOR.
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"CONTES PER A INFANTS"
Versió de t' anglés per Joaquim Reig

Si la producció en vernacle era minsa, la
traducció d' obres al valenci~ erH nula, (No
devem oblldar, pero, el pomell de contes de
Wllde vertlts per Adolf Plzcueta que forma
part del «Cante del Dlumenge» desapareo
gut),

Es ara «L' Este1:o qui ofereix «als nens Va'

lenclans or'fens de narraclons i contes, per
causa de nostra tragedia palral» un I1Ibre
bell, format per una desena de cantes, re·
cul! del folk·lore de les terre~ boiroses del

:nord.
Joaquim Reig, el traductor, que ja ens

- havia fet conéixer unes vlscudes estampes
nordlques en la revista «Taula de Lletres»
es mostrll ben preocupat pels InfantF va·
lencians. I en meditar, dlu en el proleg, la
mlgradessa del nostre folk·lore, relatlu a
narracions i cantes infantlls, va decidir tras·
Jladar a la nostra ben amada lIengua. algu
na d' aquelles que ha trobat en lIengua ano
glesa.

I ha fel be. Es veritat que els nostres in·
-fants no Jlegeixen valenci~, pero no delxa
d' ésser cert que res no tenen a proposit. El
Illbre de «Cuentos per a18 nens chiquels» de
Pla Mompó te' més d' un defecte per
que un mestre d' escala prlmmlrat puga po·
sar·lo sense recan<;a en mans deIs seus del·
xebles.

Aquest nou volum de «L' Estel», no. Clara
t1pografia i escrit amb unes normes ortogr~'

fiques normals ja a tota Catalunya no pot
ésser rebutjat per aquest cantó, no tot eU
materlal. Per l' educatlu és, també, immi
J1orable. Té la valor intrJnseca nel conte
folk lorlc molt més valuós per a la inf~ncla

que aquell altre IIibre fet exprofés per a
l' infant I que sovint aquest desprecia. Hi
ha tota una muntanya de literatura per a
xlcs escrita amb la preocupacló d' agradar,
d' educar, de formar el coro Qulns JIIbres
més detestables! Els nens els abandonen se·
guldament al ca1aix per no tornar.los a
prendre mal més. Nlngú com els mestres
d' estudi per a medir el grau de v~lua d' un
llibre de lectura destlnat als infants. 8em·
bla mentida que homes amb quatre dlts de
front calguen, per niclesa o per indústrla,
a prese!ltar al mercat IIibres escolars como
pllcadamen·t. inútlls per a la formacló deis
xics.

En aquest recull de contes nórdlcs res
. d' alxo no passa, res d' alxo no pot passar,

com no pot passar i no passa en els volums
prou' coneguts de cantes de Perrault, de
Grlmm, de Christian Andersen ... Aqnell i
aquestos són tots d' una mate!xa famllla i te
nen tots una matelxa finaJltat a l'ésser impre·
sos. EIs que formen el recull del qual ens és
grat parlar no seran tan famosos com El Gat
amb botes de Perrault, La venedoreta, de mis·
tos d' Andersen I L' aigua de la vida de
Grlmm, posem com exemples, pero quals.evol
deIs reculllts per JCllqulm Relg pot esdeve
nlr popular en nostre8 latltuta. Tenen en
cant, tenen poesla i aqueJl minim d' Inge·
nultat candorosa que tan atrau, no sabem
encara perque, l' _Ima Infantil en deter·
nats casos.

Jo, ersonalment, com a mestre, no sabria
oblidar aquest recuIl a l' escala. Abans
d' escr ure aquestes ratlles he feta una pro·

,va. H estat amb Per que és salada la mal'.
Podeu creure, lectora, que amb aquest con·
te he spertat la lmagin.acló, he combatut
l' avar cia d' una manera tota nova. Els ulle
dols de xebles eren plens d' alegria, la Loca
de rlalles i el cor de bones dlsposiclons. Ha
estat na lJI<;ó sense sermonar!. El cante
s' ha portava tot, ell sol.

Excel'lentlsillms aquest recull de «Contes
per a Infants» que, a més de l' esmentat se
titulen aixi:

El ¡w,utista encantat, El gegant de la ti
del món, i Jaume i el Follet; La princesa
rentapl ts; La dom~ella de les trenes d' or; 1
Per qué els goss08 persegueixen elS gats; El
ric me7.cader; UUs'b14us; Les pomes d' As·
gard.

Aquert darrer tIlol correspon a UDa- de
lesllegendes de l' Ollmp Scandlnau, mostra
de la Imaginacló deis prlmitlus: homes sep·
tentrlonals. Es el manco apte per a la infiln·
cia per tant com les actltuts deIs déus, de
la mltologia, fugen de la comprensló: són ac·
tell simbOllcs que els nens no apleguen a des·
xifrar.. No obstant, la llegenda té car~cter i
fa de bon lleglr la cursa del falcó perseguit
per l' iltlga, <;0 és, el gegant contra el déu.

Un lIIbre folk'lorlc, doncs, també per a
homes. .

Donetl &. lIeglr als vOl!tres lills aquests
cantes posats en valencIA, en catalana lleno
gua.

CARLlllS SALVADOR.
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'''ICAR o LA IMPOTENCIA"
De Artur Perucho

Heus aci un ilIbre tot noo. L' ha edltat
1a Col'leccló valencianA .L' Estel». Tltulat
.Iar o la Impotencia». Escrlt a Parls per
Artar Pencho i Badla. La primera novel' la
del noatre escrlptor té per escenarl el Parls
,d' avul.

Les novel'les valenclanes sollen fer-Ies a
'base de l' horta I de la marjal, a cale de
muntanyetes de xocolata, Perucho pren la

·dotat, no la ¡¡ostra plena encara de pro
vlnclanismell, 8ns la capltalltat del món.
Aquest alrejament de palsatje va unlt a l' al
're nou del tema-novlssim per clAsslc -com
·és el mite grec d' lcar expllcat per acclons
i reacclon, de peraonatges del segle XX, de
.Ia postguerra.

Una vida torturada, la de Trlstany, el pero
iionatge central de I'obra, l'Icar, per un Intens
voler I no voler, per una Ansia de IIberacló
i no poder, ea elllastfment d' aquest ilIbre
fet de nenis més que de lIteratnra. Lllbre
d' hores de joventut trobem en ell les idees
estetlques de l' autor enemlc deis academl
cismes; les Idees pol1t1ques, ben ooldes als
ideals esqnerrans, comprensló de rebeldles
i d' actuaclons.

SI l' eIcar o la Impotenclu és la 'primera
novel'la que Perucho publica també és la
primera que edita .L' Estel,. vah~ncIA. Car
aquesta nostra biblioteca no té per norma
excluólva la literatura ans el conreu de tota
la savldurla que pot anar a ajudar la re·
·constltucló de la personal1tat valenciana per
acostar la, cada dla més, a la personalltat
total de Catalanya. Alxl després d"un lIIbre
de poemes ha edltat una blografia i un vo·
cabularl I un IlIbre de vlatges per terres
'va!enclanes I mallorquines. No és una col·
lecció especialilzada slnó una col.'leccló es
'peclalment valenciana. Alxl éll com aquest
Hlbre de Perucho, tot noa I novell, es desta·
ca d' entre t'ls seus germans.

Fa anys que a Valencia no es conelxlen
novel'les de l' envergadura de l' .rcar». Fora
d' aquelles lIunyanes cLa pau deis poblets,.
i de .Socarrats" que dos metges escrivlen
en dtrectrlus ban opostes-I ben oposades al
Ulbre de Perucho-tola la prosa més o man
co novel'lada era escasa de pAgines I d' ac
ció, Ha estat ara posslble, amb l' acostamant
de Valencia a la resta de terres catalanes,
que la joventut s' acarés amb temes d' em
pies rendiments. 1 a fe que els resultata
són encoratjadors.

La prosa de Perucho és de bon lIeglr; la
'valenclanla no és exclosa malgrat l' autor
'1 el protagonista es monen a Parls. Lllbre
..escrlt amb verltable faga encomana una
lectura seguida, rAplda, capital darrera ca·
pJ.tol, perque la ,'Id" bumanlsslma 1 tortu·
:,rada de Trlstany s' ho porta per l' Intensitat
·de l' accló seva davant la clntat c03mopoll
tana, davant el seu Idearl jovenlvol Ida vant

..els tres amora slngalars que ei torturen I
·defenelxen.

CARLES SALVADOR. \
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F. Almela I Vives. L' any passat I sense em·
marcar-Jo dins cap biblioteca, aquesta eSo
cletab de Castel16 editava molt pulcrament
ellllbre de poemes de Bernat Artola TomAs
tltulat «Elegies,..

Som, pulg, a Valencia, en plena actlvltat
blbllografica. Deh:aI!t a banda el lIibre cEjo·
gl del Xtprer:o per moralitats d' autor par
laré en aquesta 1 en sue.ceeelvee lIetres de les
~5mentades obres segulnt l' ord!'e cronolo·
glc de publicac1ó.

***
Les eElegles" (*) del jove poeta castello

nenc, Bernat Artola TomAs eón elxides d'una
corda Ilrlca que no sonava en l' actual renai·
xen~a vernada. Corda sonora tan ben encal
xada que ja fa Imposeible la repetlcló de les
lamentaclons, tant de temps escoltades, de'
que la poesla valenciana d' ara era.mancada
de nexes amb la poesla clAslca; que no aban
donav8 l'ls temes 11 nmln-osos de les bortes, deh
roralhmes, de l' objectlvlsme des~rlptlu; que
no expres8va subjectlvlsmes¡ el fons de les
Animes aturmentades, la Instrospeccló.

Era fals. Heus acl Bernat Artola que es
:In poeta qul té «closos els ulls a l' enlluer·
nament de les terr~s valenclanes" I que vlu
een'fonsat, com un mlnltlre, en les foscors de
l' anima,., tal com l' ha v1st Nlcolau d' 01
wer, el gran humanista, 1\1erelx, doncs,
::.quest poeta castellonenc un 1I0c d' honor
dlntre la nostra Ilrlca contemporAnla.

Molt antlgues I molt model'nes-molt de
totes les epoques-Ies seves eElegies,. com
alxlmatelx ho són les de Tlbul, les metAfores
del qual són plenes d' aquella grA::la Ilrlca
que tant plau a la literatura moderna, Sota
el signe racial d' Auslas 1\1ltrch ha estat pro
d. Ida aquesta poesia pura que raja de dlr.s a
fora, de l' esperit a la expressló materlal del
verb, El poeta canta el@ seus desconsols en
primera persona I mal no s' Inhlbelx de les
lamentsctons, Per el ritme, per el tema t
per el lexlc 'l' Artola el molt clAsstc-tant
lIaH com valenclA-1 e. molt modern, ca~a·

dor fell~ de novelles metafores. El seu ample
I pregon poema de Iiolor, ple'd' humanitats
I de vida, ea con'tlnuacló personal, original,
dds poemes de Tlbul I de Ausles March.

Nlngú com l' Artoia, fins aval, des deis
Inlcls del renalxement del vultcenta havla
expressat ('n valenciana lIengua, amb tal
passló I verltat elegiaca, l' eterna Amor. Es,
ell, el Dostre primer eleglac. verltablo poeta
col'locat dlns la catalana literatura, 1 aquest
merit d' orlge 11 val, també. per a la jnsta
fama qne ha assollt en el camp de les lIe·
tres valencianas.

OOL'LABORACIÓ

CAN<;ONS A.NGLESES

LLETRA DE VALÉNClA

ERRATA,-En el penúltlm vers de la can·
eó 111 d' aquesta serie, (Pastoret tés millor

-eara), dela: '
Ru d' aixó el cor s' endú.

I havla de dir:
Res d' aixó el meu cor s' endú,

Tot eón plors de tortorella,
canta de grlva en la lIum d' or;

Primavera es arribada,
bat la terra Igual qne un coro

De ballades I alegria
ompllrem els camps en flor.

M. F. trad.

LLIBRES VALENCIANS

(De Carey)

IV

(De Anthony Young)
1\1' ha enclsat Fl1ls la bella,
els seus ulls són mon turment.
SI estlmar·me no vol ella,
jo l' amava mortalment.

Destructora de mon vlure,
que el meu cor penges d' 1:D fill,
fés per mi aquest dol~ somriure
·0 no sies tan gentil.

V
(De Stephen Storace)

'Üh la bella crlatural
. SI m' esean trobar·Ia
i ella em dela res,
'no faré el pages:
galantment sabré tractar·la,

Pero quan sentl amb tremolor
el seu esguard faHcluador,
Ilavors el meu acalaré,
~ue sens coratge restaré.

1\1es, d' un voler desesperat,
$i ella em somrlu, ja em sent armat.

VI

Dues revistes valenclanes-eTaula de Lle·
tres Valenclanes,. I eButlletl de la Socletat

'Castellonenca dc Cultura,.-han fundat dues
blblloteques: la eColeccló L' Estel,., una,

..eBlblloteca de Contemporanls" l' altra, res
i pectlvament.

eL' Estel,. ha publlcat dos volums: eL' es- .
plll a trocos,., poemes de Francesc Almela I
Vives ! eBlasco IbAñez i Valencia,. estudl

'})logrAflc slgnat JuU Just Glmeno.
eBlblloteca de Contemporanls" ha publl·

·cat eElogl del Xlpreu, prosa de qui signa
aquesta Iletra. I té en preparacló el segon
volum, que aparelxerA el proper mes d' oc
tubre, per la festa del Lllbre 1 que tracta
sobre aIguns «Blbllofils valenclans,. obra de
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"BLASCO IBAÑEZ 1 VALENCIA"
A l' aplegar el primer aniversarl del tras

pas d' aquest' escriptor valencia, eL' Estel»
II ha dedicat un Ilibre, Juli Just i Gimeno,
el jove periodista que ha estudlat l' horta
que aprofita Blasco per a algunes de les se
ves novel'les, la ciutat on va nelxer, les
persones amb les que 'va relacionar-se, la
formacló lntel'lectual i tota la ,comrlexitat
de la seva anima turbulenta ens ha donat,
en un lllbre dens i atractivol, - la biografia
de la jovenesa del gran IIterat 1 la vlsió de
la Valencia d' aquelles epo'ques.

Es la vida de Blasco sense cap trucatge
novel'lisUc-que prou novel'la hi ha en la
vida del nostre paisa (no res pero de miste·
rióa)-fins que per necessitats animiques al
<;la el vol per aturar-se a Paris i comenc;:ar
la conquista de la fama mundial.

L'lnfancia de Bla8co es ja un seguit de
rebel'Uons contra els professors, contra la
vida quieta, aburgesada de la casa pater
nal. La joventut es plena de lectúres i
d' exaltacions, d' amlcs, de somnis I d' escrits
polltics i literaris, El blograf rerorta mag
nament els amors i el matrimonl; les l1uites
i les ambiciona; tot, amb la prosa justa de
coloracions que la vida blasqulsta pertoca,

Quan Blasco ea traslla¡;la a Paris ha escrit
ja la serie de novel-les valencianes-les mi
1101'S que mal va escrlure-els llIbres de
l' horta, eixa amable terra mullada I tragi-
ca que ha vlst també I copsat el poeta va·
lencla Daniel Martinez Ferrando trasplantat'_d
& les Mallorques_ Marxa a Parls quan ha¡

fet ja tota aquella actuadó politica tan
discutible I tan plena d' errors en les masses
que el van seguir a ulls cluc., inlntel'ligent
m6nt i que li val dles I mesades de presó i
actes de diputat a ,Corts republica-encar·
ceraments que el presenten a la vista deis
fidels com un apostol i un martir,

No era, pero, l' Ideal de Blasco ia vida que
feia, empes potser per les circunstancies. La
marxa a Parls ha estat considerada com una
fuglda, El cert es que Blasco era un artista
posat a politlc, pero artjsta abans de res o
més que tata altra cosa, En absentarse ha·
via creat un perlodisme descox:.egnt a Va·
lencia i unes actuaclons, Havta delxat, so·
bre tot en el poble, una ansia de millora
ment governamental; per tant, un partit, 1,
cal no oblldar-ho, unes obres Insuperades.

Blasco no va sentir la valencianla reglo·
nalista, 1mbuH d' un internacionallsme molt
en voga en els homes d' esquerra d' alesho·
reo (excepte' Catalunya) no cultiva el valen
cia sinó en els dles de la seva primera joven
tut, Alxo ha estat Ilastlmós por a I' historia
d~ la renaixenca, Tata una altra fora la vi·
da de la literatura valenciana d' ara si les
novel'les les hagués escrltes en la seva lIen·
gua vernacla,

Escrlgué, pero, de temes valenclans, La
Barraca, Arro~ i tartana, Flor de Maig,
Entre tarongers¡ Canyes i fang, La Con
demnada i all?-es cantes i Sónnica la 'corte
sana (la novel'la del Sagunto pre·roma)
mostren que B1asco no visqué d' espatlles a
Valencia. 1 darrerament la serie hlstorica.

Quan el valencianisme es manlfesta, Blas
co era lhlny, 1 no torna a la mátria slnó per
a rebre ¡' homenat~e d' admiració que els
seus germans II férem.

CARLES SALVADOR.
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"H ISTORIA DE VINAROQ"
De Joan M. Borras Ja1que

Aquest escriptor valencia de CastelIó ha
encetat la publicació de l' historia de la seva
poblacló nadiua. Conegut com & poeta, pro·
slsta i autor dramatlc, es manifesta ara com
historiador.

En pocs mesas tres han estat les obres de
dlcades a estudis de viles castellonines: «Ca·
tf:o-tan justament alabada par Joan Sacs
edició de la benemerita «Societa t Caste·
llonense de Cultura:o-escrita amorosament
per Rlcard Carreres Balado; ",Peñiscola",
refugi del Papa Luna, redacció del perio·
dista Alardo Prats i Beltrsn - edició del
«Foment Nacional de Turisme.-I aquesta
que es refereix a Vinaroy-edició particular
de l' autor. Les dues primeres en e¡panyol,
en llengua vernacla la tercera.

La monografia esta desenvolupada en
tres volums, fou premiada en un concm's
valencia i la patrocina la Diputació de Caso
telló. Ara', pero, s' ha publlcat el volurn pri
mer. El qual compren deEde la prolo hls·
loriJa fins tot el segle XVIII. Segueix un
ap endix amb documents valenclans i l1atins
a 19uns In6dits fins ara. El segon volum his
toriara els segles XIX I XX; contindrA
biografies i folk·lore: gojos, costums i tradi·
clons. cantars I refraner.-Borras Jarq'l'l
es un entusiasta folk·lorista I aquesta sec<Lú{
de la seva obra sera, sens dubte, una co sa
completa i interessant.-·EI darrer vol u,,",
estara format per la descripció del Vinar2(
d' avui amb gravats corresponents a toT~
l' obra.

El valencia d' aquesta «Historia de Vina·
roe;. esta ortografiat segons unes normes
personals de I' autor fetes expressament-l
e quivocadament-per asemblar en tenedores
del público Es !lastlmós que enun horne de
lIetres, valuós 1 de clara intel'ligimcia,apa·
rega una tara tan grossa. El poble esta jl\
acostumat a veure escrita la propia !lengua
Dor malment en obres serioses. Donar a l' es·
tampa Ilibres amb ortogratia diferenciada
de la correD[ es en perjudicl de l' obra, de
la cultura que hom proposa fer i del bon
nom de l' autor. L' «Historia de Vlnaro~» no
es un llibre destinat a lectors incults. La
Ilista de subscrj~rs amb que tanca el vo
IUlIl demostra que persones U'lustrades I'han
adquirida. El! un Illbre que hom no compra·
ra en Ilibrerles car el tiratge ha estet liml·
tat a les subscrlpclons.

Per altra part es d' alaber l' autor que
l' ha publicada en la nostrll Ilengua contra·
rlant el costum deis publiclstes valencians.

Vinaroe;, la viJa marinera del nord valen
cia té des de ara ben estudiada la seva vida
puix que Bonils Jarqne sabedor de l' loo·
portancla de tot llibre d' historia, ha reglrat
no solament els textos d' altres historiadors .
slnó els arxius de la viJa que, per dissort,
eren poc escorcollats.

L' espigolament de note& i documenta ció
ha servit per a rectificar errors I per a do·
nar a coneixer, per primera vegada, notI·
cies molt interessants d.e la viJa on dorm el
Duc de Vrndoml', el general e¡traDger p
enemic de la guerra de Ruccessió,

=~VAD~
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"Vocabulari YaleBcia-Castell~,

Per Joan de Besa. Pro~g de
S. Guinot. Col'lecció .L' Es·
tel-, Vall1ncia, 1929 \.

Joan de Resa ers un capellA del rel Fe·
lip 11. Vullgué el lIetraferlt que ela caste'
lIans, germaDs seus, entengueren el nostre
altlssim Ausles March I redactA un Vocabu·
)arl que fou estamp!\t en Valladolid I'sny
1555.

Aquest es el que .L' Este!» ha publlcat
arA fa poe amb un dens proleg d'3 don Sal
vador Gulnot, l' erudlt eastellonenc, qul es
tudla la penonalltat de l' humll capeUA ea·
panyol autor d' aquesl iodex I desfA la Ile·
genda que feren córrer Pastor Fuster i VI·
ves CIscar segons la qual el Breve Vocabula·
rio J1a~nciano y Castellano de las Voces
'más obscuras y anticuadas que se hallan
en las Obras del famoso Poeta Valenciano
D. Auzias March es del sAvl valenciA Hono
rat JUlln biabe d' Osma, qui alesbores era
preceptor del Prlncep Caries d' Austria, fill
del Re!. El Sr. Gulnot desfA l' equivoc I de·
moslra que el Voeabuiarl iu de Resa,' el cas,
tellA enamorat del cantor de Teresa Bou.
EIl el va compondre en ocasló de la edlcló
vallisoletana de les poestes de March.

L' objecte de la primera estampacló es
clara. La nostra literatura té forc;a expan·
slva. Hom procura lIeglr Auslas en sa lIen·
gua original. Rom fa una edlció al cor de
Castella i es convenleot resoldre els dubtes
deIs lecton.

L' edlcló IIctUl~1 té tot uo altre objectlu al
costat del primordial. No solameotes aproflta
per a la comprensió del Ilenguatge ausias
m!lrqulA ans de bona part de la nostra lite·
ratura cltsslca, Es d' una vAlua más que
prActica-adyerteixen els edltors- hlstorlcs,
lIngiUstlca i de curlosltat. No obstant ea un
Iltbre prActlc I per fer·lo mée no s' ha con·
servllt l' ortografla de 1555 ni en la part va·
lenciana ni en la castellana pulx que no es
obra que va dirIgida als erudits solameotes,
ans al püblic 1m general.

•."
En fullejar el .Vocabularh de Resl\ eos es

grat anotar que moltes paraules alli regis·
trades com a obscuressón avui vlvents enca
ra en lIavls de camperols del Maestrat-pot
per també en altres comarques valenclanes
-totes plenes de grAcia I de frescor I de
correcte sentlt ,<o que entronca més la oos
tr~ vf'\rba parlada avul amb la deIs se
goles XV.e I XVI.e

AbeUir, aguait, aturar, brocar, empatx,
encalc;ar, escurc;ó, fastig, jaure, sensal, ven·
tresca, són mots desapareguts de les clutats
valenclanes pero d' !ls corrent en les nostres
peUtes viles muntaDyeoques.

CARJ,Bl8 SALVADOR
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