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Blasco Ibáñez  
des del país del 
sol naixent
A la nostra redacció ha arribat una nova postal 
de l’infatigable viatger Don Vicente Blasco 
Ibáñez, que a bord del fabulós R.M.S. Franconia 
continua el seu viatge al voltant del món. Des-
prés de visitar tots els països del continent eu-
ropeu, després de les seues estades a l’Argenti-
na, l’Uruguai o el Brasil, el nostre amic Blasco 
Ibáñez ens saluda ara des del Japó.

“Ya estoy en el Japón, en excelente estado 
de salud”, ens comenta, “todo marcha bien, 
nunca me he sentido mejor”. I com reconforta 
tenir notícies dels amics!

Estem convençuts que estes experiències 
acabaran convertides en llibre de viatges, o en 
novel·la d'aventures. 
Mentre això es desvela, 
ens preguntem quines 
noves costes voran ar-
ribar al nostres estimat 
escriptor? Des de quin 
nou port ens escriurà 
la seua propera postal? 
Els seguirem contant 
des d’estes pàgines 
només tinguem notíci-
es seues, i una vegada 
més li desitgem de tot 
cor: Bon viatge, amic!

Per saber-ne més:
Vicente Blasco Ibáñez: 
La vuelta al mundo de 
un novelista. Alianza 
editorial.

Cristina Durán i Miguel 
Ángel Giner Bou, 
Vicente Blasco Ibáñez. 
Una vida apassionant. 
Ajuntament de 
València.

Junt a estes línies,  
de dalt a baix:
Retrat de Vicente 
Blasco Ibáñez; postal 
de Pausandú (1909); 
postal de Rio de 
Janeiro (1911).
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Postals com esta van ser enviades per Vicente Blasco Ibáñez des del Franconia 
a la seua arribada al Japó. Per a escriure la teua pròpia postal retalla la línia 
exterior, doblega per la línia discontinua i pega per la part posterior. No oblides 
pintar el vaixell al teu gust i escriure unes paraules als teus amics!


