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Sempre s’lia notat la manca d’una publicado valenciana a Barcelona.
No hem compres mai, donat el nombre tan creixcut de valencians residents a Catalunya com no es publica cap periódic valencia a Barcelona.
A omplir eixe buit vé «La Boatella», periódic valencianista pensat i
escrit per valencians patriotes i oriental de cara al País Valencia.
La major part d’esta culpa la tenim els mateixos valencians que
mentre perdem el temps discutint i preocupant-nos de coses que res
atanyen ais interessos de Valencia passem els anys sense trobar solució
ais diversos conflictes que surgen a la vida valenciana. Per esta raó en
aparéixer hui com a guió d’un sector deis valencians voleni que este
full siga com un ressó de la vida valenciana i l’únic propósit que ens
guia és el de servir el País Valencia i endinsar-nos i beure en les ralis
de la nostra historia. Volem ser el lligam que unixca fortament Valencia
i Catalunya.
Som valencians, pero que conste ben ciar: valencians valencianistes,
no valencians castellanisats, ni valencians provincians, ni valencians que
reneguen de la sena llengua i de lo que són. Som valencians nacionals.
Som valencians que per damunt de tot posem la nostra llengua propia,
la que encara es manté pura ais llavis del nostre poblé treballador, i lio
diem ben ciar: defensem i defensarem i estimarem la nostra llengua
contra la forga brutal que vol destruir-la. Som patriotes valencians que
treballem peí redregainent del nostre poblé i per la reconstrucció de la
nostra nació.
Eixim sense assenyalar cap enemic. En el transcurs de la nostra vida
estem segurs que els trobarem. Sempre lii lia qui obliden paraules res
pectabas, trenquen lligams que crearen hómens honráis i leáis conduc
tora de les aspiracions del poblé o traircn els sagrats ideáis de la Pátria.
Contra eixos lluitarem sincerament i noblement, pero amb la energía
propia deis hómens que per damunt de tot col-loquen el nom del País
Valencia, davant del qual són pocs els majors sacrificis.
En aparéixer saludem la premsa tant nostra com forana, que amb
la seua labor diaria laboren peí País Valencia; ais hómens que abandonant tota comoditat escorcollen en les troballes d’unes excavacions o en
les escritures deis nos tres arxius per a parlar-nos de l’ahir i ais que
desafiant tot perill treballen per al demá. El nostre abrag fraternal ais
valencians absents de Valencia, tant ais que lian tingut la sort de vindre
a parar a Catalunya que per a nosatres es com si fóra la mateixa Valéncia ja que no trobem cap barrera geográfica ni histórica que les se
pare, com els que s’han vist en la necessitat de pendre el tren o el vaixell
per a anar a atres terres d’Espanya o de l’estranger de llengua i costums
ben diferents ais nostres. Nostre agraiment a Catalunya, tan noble i
acollidora i ais hómens que sense portar cap cognom valencia s’identifiquen amb els sentiments del nostre Poblé i treballen per llur reconeiximent. Nostre respecte al patriota ignorat.
I per al País Valencia i la seua capital, Valencia, capital espiritual de
Catalunya com un dia l’anomená Gabriel Alomar, el nostre pensament
diari, els nostres estorbos, el nom de nostra revista «La Boatella» com
a homenatge a la Porta de la Boatella, topónim que no den desaparéixer
de la ment deis valencians perque ens parla de l’época de la Conquesta
i deis fets que precediren a l’engrandiment del nostre Poblé i a la seua expansió política i cultural per tot el Mediterrani.

Actuario Valencianista
d’Esquerra
Baixada Santa Eulalia, 3, pral.
El dumenge dia 27 de gener passat es
va celebrar la Junta general ordinaria nomenant-se el següent Consell Directiu:
President, Pere Mira; Vicepresident, Elies
Martí; Secretari, Margal Ríos; Vicesecretari, Joaquim Penalba; Tresorer, Llorenc
Buades; Comptador, Francesc Balaguer;
Bibliotecari, Vicent Serrano; Vocals: M.
Pérez, F. Martí Martí, Vicent Rubio i Car
mel Gallart.
L’esmentada Junta es posa a la disposició de tots els valencians residents a Ca
talunya i deis socis en general per a tot
el que siga en benefici del País Valencia.
*
**
Amb motiu del seté aniversari de la
mort de l’insigne novel-lista i elevat pa
triota Vicent Blasco Ibáñez es varen cur
sar els segiients telegrames: «El Pueblo».
Valencia. En el seté aniversari pérdua
gloriosa Blasco Ibáñez Actuació Valencia
nista d’Esquerra compartix dolor filis
gran valeneiá. President, Mira; Secretari,
Ríos. — Alcalde de Valencia: Amb motiu
seté aniversari pérdua gloriós Blasco Ibáñez, Actuació Valencianista d’Esquerra,
s’associa al sentiment del País Valeneiá.
Peí Consell Directiu, Mira, president; Ríos,
secretari.
*
L’onzé efe febrer es reuniren els socis en
un sopar íntim per a celebrar la procla
mado de la primera República. No lii hágueren discursos i els assistents, que omplien l’espaiós saló d’actes, recordaren la
primera República fent un paral-leí amb la
segona. Al final del sopar la Rondalla de
l’Actuació interpretó diverses composicions valencianes cloguent l’acte amb els
himnes Republicá i Valeneiá.
*
**
El grup excursionista inauguró les seues
tasques realisant una escursió a Sant Miquel del Fai. Per ais dumenges vinents té
en cartera diverses escursions a diferents
indrets de Catalunya que les anirá comunicant per mitjá de la premsa i del butlletí
La Boatella.
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Justicia
Amb motiu deis acords municipals pre
sos en novembre últim referents a la destitució de regidors i constitueió de l’Ajuntament de Valencia, cls regidors destituits
Srs. Cano Coloma, Alfaro, Forriol, Calatayud, Donderis i Marco Miranda interpo
saren recursos de nullitat davant la Sala
de lo Civil de FAudiéncia de Valencia.
Actuaren a favor de la procedencia deis
recursos els lletrats senyors Vicént Alfaro,
Josep Cano Coloma i Francesc Calatayud.
L’Ajuntament estava representat per En
Joan Barral.
La manca d’espai ens priva de donar a
conéixer els interessants informes pronun
cia ts. Solament direni que hui dia encara
son molt comentáis a Valencia i nosaltres
s’adherim a la tesi sustentada pels recúrrents per creure ésser la mes adequada
manera de defendre el veritable concepte
de la Justicia, puntal de la República en
la que el poblé xifrá totes les seues espe
rances de millorament social i de renovació profunda dins de les diverses raines
deis quatre poders de l’Estat.
Sentint en república, no enrolats a cap
mena de cabdillisme i solament pensant
en el prestigi del Régim que gaudim trobem justa la sentencia rcferent a la anu
lado de l’Ajuntament actual com també
seria de justicia republicana, després d’escoltar els motius que adduiren els regidors
destituits, la seua reincorporació ja que el
poblé els atorgá la seua confianza en l’hisíóric 12 d’abril. De no ser a?ó possible
donades les circumstáncies actuáis lo més
apropia t són unes noves eleccions.
Estem en temps de distingir serenament
les obres que tendixen a perfeccionar costums viciades; anhels purs de ciutadania
encaminats a purificar Fambient que es
respira actualment.
El País Valencia és necessari que es íixe
en els estralls que li ha ocasionat la po
lítica centralista i fixc el sen esdevenidor
en hómens propis.que representen la po
lítica, la cultura, Feconomia propies, en
hómens que treballen exclusivament per
a d’ell i facen compendre que en el sigle
del maquinisme que vivim l’activitat la
representa Catalunya, nostra germana, la
que a nosatres, recordant glorioses gestes
pretérites, ens guanya per a la seua causa
per Fenlluernament natural de la seua
constancia vers la seua historia i puixan?a económica. Els valencians, tots, devem
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ser els primers en compendre l’interessant
inquietud espiritual d’este gran poblé «sense pedre la nostra definida personalitat».
Justicia titule estes ratlles. Tenia inte
rés en honorar la Magistratura peí fet de
l’Ajuntament de Valencia; justicia per a
enaltir el poblé de Catalunya per les seues
ansies de superació patriótica i avan? ma
terial i espiritual que senten els seus filis;
justicia també per a les Corts Constituets
puix la seua formidable labor encaminada
a socavar lo que eren puntáis de la podri
da Monarquía, ruina certa d’Espanya;
caciquisme i analfabetismo i altres lacres
que són punts neurálgics i que cal enllestir amb ferina voluntat i valentía pels que
desitgem que la República torne a mans
deis qui li donaren forma per la sobirana
voluntat del poblé en el perenne 14 d’abril.
Els valencianistes no desmaiem.
J. F. N.

(Ve de la primera página)
Per a les properes festes de les falles de
Valencia Actuado Valencianista d’Esquerra ha organisat un viatge en cómodes
Pullmans eixiní del Estatge el dia 16 a les
3 de la vesprada arribant a Valencia a
les 10 de la nit per a retornar el dimecres
dia 20, a les vuit del matí. El preu del
viatge es de 35 pessetes i realisará a més
el dilUirn dia 18, des de Valencia, un viat
ge a Manises, llac de FAlbufera, Port de
Valencia Dressanes de la Unió Naval de
Llevant sense cap augment. Per a més
detalls en nostra Secretaria a qualsevol
hora del dia.

Notician
S’ha constituí! a Barcelona una cntitat
denominada «Societat catalana d’amics del
País Valencia» amb Fobjecte d’estrényer
els llacos entre els dos pobles de Valencia
i Catalunya. Ja en parlarem.

Peanane seiaipre un exqui«il «aquel
Je quilo Je ! arros marea CAIIV

TOMAS I MARTI
Els qui, jóvens, tinguérem la sort de
conéixer-lo, no podem substraure’ns a de
dicar unes ratlles a la memoria de Finoblidable Vicent Tomás i Martí amb motiu
del desé aniversari de la seua mort.
La seua figura s’ageganta i ompli tota
una época de lluites vers els sentiments del
valencianisme. Recordem que per l’any 21
ens saltava a la vista un anunci valenciá
entre el text castellá d’un diari de la nit
de Valencia. L’anunci dia: «Rodabalcons i
banderes valencianes per a festes i actes
públics. Vicent Tomás i Martí. Pilar, 8,
primer.
L’efecte comercial deuria ser pobre per
qué aleshores apenes es veien els colors
valencians per les festes i actes públics,
pero per al valencianisme tenia una gran
importáncia. Li obria una nova etapa.
Vicent Tomas i Martí alternant amb els
seus estudis de medicina es mostrava al
poblé dicnt-li que per a les seues festes i
per a tots aquells actes on es reuniren per
a posar una idea, discutir un projecte o
elevar una petició ais poders públics ca
lía la presencia de la bandera valenciana.
Més tard des de la máteixa premsa valen
ciana anava comentant una efeméride va
lenciana; agrupava ais estudiants en una
Agrupació Valencianista Escolar; dirigía
un full mensual titulat «El Crit de la Muntanya».
Acabada la seua carrera emprengué el
cami de la vila d’Artana. Allí curaría malalts i des de allí, també, aniria desbor
dan t el seu patriotisme.
Un dia, fa deu anys, com en l’any 21
ens crida l’atenció unes ratlles valencianes
que ressaltaven entre el text castellá de
la primera cara d’un diari de Valencia.
Era una esquela mortuoria. Amb la fredor de les lletres de motle ens arribava la
trista nova del traspás de Vicent Tomás
i Martí.
En agost de 1934 publicavem en «El
Camí», de Valencia, sota el titol de «Estat
actual del valencianisme» un eslío? del
valencianisme arrancan! des del temps
de Tomas i Martí fins a huí i díem que
seria curios i oportú que alguna firma respectable historiara eixos anys. A nosatres
ens arriba la noticia agradable que A. Pizcueta prepara un fullet sobre la vida de
Tomas i Martí. Esperem-lo perque en ell
trobarem moltes coses que desconeixen
molts valencianistes d’ara i a nosatres ens
recordará aquells anys de verdader apostolat en els que interven íem com actors.
M. PEREZ

LA

Justa Protesta
Al Paranimf de la Universitat de Valen
cia es va celebrar la inauguració de les
conferencies organisades per la Cátedra
de Lluis Vives.
Després d’unes parantes de presentació
del catedrátic senyor Alcaide l’orador senyor Estelrich es va lamentar que s’excloguera de la cátedra de Lluis Vives l’idioma matern de Vives que és el mateix
d’Ausiás Marc i el mateix també en qué
están redactats els documents culturáis i
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polities de Valencia i les liéis que es pro
mulgaren per al Mediterrani des del segle XIII.
Nosatres no podem silenciar la dolor tan
gran que ens ompli da van t fets semblants.
Fets que ataquen d’una manera directa
al sentiment del nostre poblé i a la grandea histórica del nostre passat.
Per manca d’un órgan no poguérem ex
presar la nostra opinió quan es realisaven
les obres del Pont de la Mar que com va
dir Sánchez Gozalvo tots els artistes valencians deurien agafar la picola i desfer eixa
reforma ja que es un atemptat a l’art valenciá. Silenciárem també la conferencia
que doná a la Universitat el catedrátic
senyor Alcaide que, valent-se del nostre
idioma proposá la creació d’una Agrupa
do d’amics de la Universitat amb Túnica

Molí PoLorhaJor Cran Lslreria |¡ León
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COMPREM:

Fariñes d’os i vegetáis per a
aliment d’animals.
Banyes i peüngles triturades
per a adob de les terres.
Banyes, canelles i peüngles
de bestial' boví.

W
11 r I f Til R Í1 TeSeíon 33806
11. LAMILLu ViUomou
iiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiniiiiii!iiii!iinm
BA«ri;LBl»A

JOAH MESTME
Sanl

Pau,

32

finalitat d’anar revalencianisant el nostre
primer centre docent.
Pero huí que ja disposem d’un mitjá
d’opinió, en aparéixer per primera vega
da, volem unir la nostra protesta a la d’aquells valencians amb motiu de la profanació en la estátua d’En Caries III de la
Audiencia de Valencia i per la exclusió de
Pidioma valenciá en el curs de conferen
cies de la cátedra de Lluis Vives.
Sense que agó vullga dir que estem al
costat d’Etelrich, sino al contrari, ideológicament separats d’ell, comprenem la
rao de les seues para ules i esperem que la
protesta elevada al Ministre d’Instrucció
Pública faga efecte i el nostre idioma tor
ne al lloc que per la seua trajectória te
dret en els centres d’instrucció del País
Valenciá.
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Barcelona

Tall elegant - Perfecció i economía
Confeccions de totes classes
Vestits, Abrics, Pantalons, Americanes,
tratges mecánic i tratges esport
Bates i americanes blanques
Sempre el máxim de classe
i el mínim de preu
Garantía absoluta
La presentació d’este anunci dona dret a un
5 °/G de descompte.

“

Levante

Valeria Martí
Gran confort, aigua corrent,
cambres de bany - Preferida per la seua serietat i bona cuina

O
Carrer Avinyó, 11 ¡13
Entrada Baixada Sant Miquel
Entre Fivaller (Fernando) i Rambles
BARCELONA

Fábrica de lampares de totes classes
Instal-lació i reparado d‘aigua, gas i electricitat, timbres,
teléfons i parallamps. Col-locació de cristals. — — —

Amadeu Gordo Fornés
ADVOCAT

QUERAETÓ
Placa Sant Josep Oriol, 2

Teléfon 24210

—

- -

—

BARCELONA

Plaga Universitat, 6 - Telé/. 26813
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Llefres falenciane»
Poesies d’Ausiás Marc. Sclecció, próleg,
glossari i notes per E. Navarro i Borras.
L’Estel. Valencia. Serie popular de clássics
valencians. Preu: 1’50.
L’editorial L’Estel de Valencia lia iniciat una nova collecció popular d’cscriptors valencians antics; sincerament la
creem molt oportuna i ens permetem d’indicar com voldríem que seguirá: «popu
lar» val a dir ben económica, amb orto
grafía moderna sobre tot, i que done de
cada escriptor o materia únicament la
part més característica i essencial; res
d’obres completes ni d’ordenacions cronológiques, etc.; propugnem una tria ben
feta i garbellada de cada escriptor sense
repugnancia a fer supressions. Donaríem
preferencia al valencia del segle XV i comengaments del XVI per contraposició
ais editors catalans que donen massa pre
ferencia a la llengua arcaica, aprovcngalada i medieval del segle XIV que hom vol
fer passar com a model clássic en contra
deis escriptors valencians des de Caries
Ros filis ara (lo que demostra una continuitat i un instint de tradició de la posició
valenciana en esta qiiestió de defensar la
llengua del segle XV com a llengua clássica per contraposició a la posició cata
lana de pendre per model la llengua del
segle XIV amb la seqüela de ressuscitar
arcaismes com 50, fui, etc., morts ja en
la llengua antiga).
I ara parlem de l’edició popular d’Au
siás Marc feta per L’Estel. La transcripció
está treta de les obres completes publicades per Amadeu Pagés i aixó ja és un encert. Hom ha fet alguna minsa modernisació: e sillábic substituí! per i (lio
aplaudim).
Posáis en tal camí nosaltres, tractantse d’una edició popular, haguérem anat
més enllá pero reconeixem que aixó és
feina perillosíssima que només hauria de
fer un bon coneixedor de la llengua antiga.
Hom ha ortografiat Ausiás Marc a la
moderna: un altre encert popular. Lamentem que Navarro Borrás no s’liaja aconsellat en alguns casos, per exemple nullhom (ningú) transcrit erróniament nul
hom, li’n pren transcrit li en pren.
Hom acompanya el text d’un glossari
al peu de cada página. Trobem encertat el
lloc del glossari. Pero on trobem el punt
feble d’aquesta edició és en els significáis
no sempre exactes que Navarro Borrás
dona deis mots antics. En primer lloc en-

tenem que un glossari d’un text antic no
s’lia dé limitar a posar l’equivalent 1110dern del mot antic, sino explicar-lo, per
exemple, estorta participi passat femení
del veri) esiórcer (=Alliberar, escapar);
colguen pres. de subjuntiu de coldre
(=santificar les festes, celebrar, retre
cuite) es conjuga com moldre; alta pres.
indicatiu del verb arcaic altar (=enamorar, estimar); desalt (desamor, desestimació) ; esdevenc pret. perf. d’esdevenir
(=esdevingué); mesa p. p. femení del
verb arcaic metre (= posar); seny (= enteniment, en l’accepció popular valenciana
del mot enteniment que correspon exactament al cat. seny i diferent del castellá
entendimiento).
El próleg de Navarro Borrás és discret
i escaient. Mereix llegir-se. Per cert que
hom s’lii fa eco de la tesi del senyor Carreres Valls «Barcelona, patria d’Ausiás
Marc». E11 realitat són molt estranyes i
obscures les argumentacions del senyor
Carreres Valls. La valencianitat d’Ausiás
Marc es innegable; el senyor Carreres
Valls es perd volent buscar proves que demostren lo contrari en documents externs
a Fobra del poeta. Nosaltres diem que les
proves de valor son les poesies d’Ausiás
Marc. Dones bé, les poesies d’Ausiás Marc
són escrites per un valenciá. Només cal
estudiar íes rimes de les e tóniques per
convéncer-se’n. En el conjunt de les rimes
de les e tóniques deis nostres antics poe
tes n’hi ha de tres classes: rimes de e tóni
ques provengáis, barcelonines (en direm
simplement catalanes) i valencianes.
Les e tancadcs i les e obertes del llatí
vulgar es conserven en provengal antic;
únicament les e obertes davant nasal do
nen e tancada provengal. En catalá orien
tal (Barcelona) les e tancades del llatí
vulgar donen e obertes i les e obertes del
llatí vulgar donen e tancades en general
i e obertes davant 1 i determináis nexes
(n’r, rr, u = d, etc.). En valenciá les e tan-
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cades del 1. vulgar donen sempre e tancades (excepte davant 1) i les e obertes do
nen també e tancades (excepte davant I,
n’r, rr, u = d, etc.).
Ara bé, els poetes catalans més antics,
seguint la tradició de l’escola trobadoresca
catalana, usen les rimes provengáis; pero
hom pot estudiar perfectament com, cada
vegada més, a partir deis deixebles deis
trobadors fins a Pere Serafí, els poetes de
Catalunya intercalen en les seues rimes
provengáis d’altres rimes catalanes orien
táis tractant les e obertes del llatí vulgar
com a e tancades i usant rimes antiprovengals com ara méP.pél (llatí vulgar,
mel; pilu). Així les rimes de Ramón Llull
sembla que son provengáis. En canvi els
poetes valencians no empren mai les rimes
catalanes, les provengáis molt excepcionalment (aixi peu:seu és una rima provengal, o millor dit aprovengalada d’Ausiás
Marc el qual té més de cent rimes valen
cianes al costat de una o dos de provengáis
i cap de catalana). Els poetes valencians,
i entre ells Ausiás Marc, seguixen fidelment la pronunciació valenciana de les e
tóniques i fan rimar les e provinents de
e 1 larga o i breu del llatí clássic amb les e
provinents de e breus del llatí clássic (di
ferent de la pronunciació provengal i
catalana), també fan rimar qualsevol e
davant 1 tractant-les com a e obertes (diferentment del provengal) i finalment
manquen en absolut rimes com ara -endre
= enerum: — endre = éndere tan freqüents en catalá (géndre: véndre) i en pro
vengal (géndre; véndre). La pronunciació
valenciana, naturalment, és géndre, vén
dre.
No cal que seguim. Podríem a continuació transcriure la totalitat de les rimes de
e tóniques d’Ausiás Marc tretes de les
obres completes indicant en cada rima la
poesía i el nombre de vers, pero hom com
pondrá que este no és el lloc adequat.
Ausiás Marc, poeta valenciá cal que siga
llegit per tots els bous valencians. L’Estel
per un preu económic i en una edició po
pular el posa a l’abast de tothom. Llegiu
Ausiás Marc mentre L’Estel ens prepara
el més valenciá de tots els escriptors va
lencians: Jauine Roig.
Rubiaci
*

Fes-fe soci Je
I «Associació Profecfora
e B Fnsenyan^a Valenciana»

Eixe número ha passat per la censura

* *

Novel-Ies franco-valencianes. — Tenim
davant el quadern editat peí Centre de
Cultura Valenciana del discurs d’ingrés
pronunciat per el senyor Francesc Alíñe
la i Vives i també el de contestado de
Vicent Calvo Acacio. Per falta d’espai
deixem per al próxim número la resenya.

reformes a « La Doafell a»
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