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El nostre j>rouinciani§íne
A tots els valenciana els molesta la denominado de provinciana. No
Jií ha ningú que es mostré indiferent a la classificació. I sobre tot els que
van a Madrid, dutat que vessa el seu despreci per les ierres d‘ Espanya,
es senten agravíate quan els aplica la paraula mortificad ora.
Diguem qne el m >t de provincians ens escau justificadamente. Lamentem-ho. Pero restituim al mot el seu verdader domini, en el que entra
també Madrit.
.
7 7
jp esperit provinciá apareix per totes bandes. Lal diferenciar-i o cíe
aquelles supervivencies gustoses dl un carver antic amagat en el cor de la
ciutat, dl un edifici francament inactual, pero suggestiu a les mirades, de
alguna vella costum apunt d' extingir se...
El nostre provincianismo existix. Está en la supremacía deis funcio
naría dl escalofól de R. 0., en la fundó primária deis partits política,
en ll educació una mica abominable de la gent, en la falta de vida espiri
tual. en la limitació localista, en tant.es i tantes coses■ més.
Algú, al vore com s( alga una construcció moderna, de guts discutible,
o al passar per un carrer nou i simétric, haurá pensat: Com canvia agó.
Pero lo que canvia no es la gent, sino les pedres.
I al svber que es vol elevar la dignitat de la llengua valenciana, que
es dona crédit a les veus ancestrals de la patria, haurá dit petulantment:
Aixó, mai. Perque creu que ens enfonsariem en un estat oscur i misérrim.
Son maníes. Aquesta classe de gent está plena de contradiccións. 1 er
un costal es individualista, car aixó favorix el seu egoisme. Per un altre
ee enemiga de les personalitats dif erenciades en la vida deis pobles. Creu
que els pobles amants de les seues coses no poden ser universals. Per a ser
universal hi ha que ser igual que els altres, tindre una fesomia idéntica,
parlar una mateixa llengua...
El nostre provincianismo existix. Volem bandejar-lo com una taca
infamant, pero cada volta esdevé més fort, més ensamblat amb el nostre ca
rácter. Fugint del seu cercle, el fem més cenyit.
I es que el provincianismo significa abdicació de V espírit.

Lo que diiiea els altres...
SALMERON.—El nom del cé
lebre cabdill republicá don Nicolau
Salmerón va unit al moviment de
Solidaritat Catalana d‘una manera
indestructible. E's paragrafs que
reproduim a continuación formen
part d‘ un discurs seu pronunciat
en lea Corta espanyoles com a diputat solidari. Diuea aixía:
«No8tra guerra de la Independéncia. el moviment de 1‘ any 1820,
el de la Junta Central de 1840, el
moviment de 1‘ any 1868, ¿qué altra cÓ3a son, quan s‘ ha determinat un moviment convulsiu en 1‘
existéncia df Espanya, que 1‘ afir
mado vigorosa, sana i fecunda de
1‘ existéncia de lea regions en 1‘
apenes somniada i cantada per
poetes, pero no viscuda i encarna
da en la realitat, existéncia d‘ una
nacionalitat que fon atrofiada quan
comengá a formar-se? Tan dura

com volgueu, tan amarga com es
sent, pero aquesta es la veritat!
Existix d‘ unes a altres comar
ques en Espanya ben determinada,
ben tragada, 1‘ existéncia d‘ una
vigorosa personalitat en Catalu
nya, un poc més tenue en Valencia
i Aragó; determinada en Galicia i
en Aaturies, residu del procés d‘
antiga clvilització de raga; no in
corporada ni fosa en el progrés de
la civilització posterior, en les
provincies vasco-navarres ; en
aqüestes llanures casíellanes, pósit
antic del període terciari, amb una
falta de tonicitat, d‘ existéncia
vigorosa, intensa i enérgica, que
fa que allí no prenga particular
relleu 1‘ aspiració determinada deis
habitaots, perque ni tan sola la té
el sol de la térra; i un poc en An
dalucía i Extremadura. I davant
aqüestes condiciona, ¿quina ea 1‘
obra de 1‘ estadista? ¿Eapantar-se
del moviment sá, vigoróa, enérgic,
benefactor, sant, d‘ una regió que

CÉNTIIMS
_

sent vivarnent sa personalitat, o
pendre agó com signe fatídic de
próxirn desastre nacional? ¿Es que
poden pensar els estadistes que es
restauren les energíea nacionals
amb la invocació de la patria espanyola que s‘ identifica amb 1‘
Estat, que s‘ identifica amb la mo
narquía, que s‘ identifica amb el
cacic? Aixó no raereix més que la
indiferéncia i 1‘ arronsa * ent de
máseles de qui sent intensament la
vida nacional, 1‘ enérgica protesta
de que amb alió no hi ha possible
redempció.»
El qui no ama la llengua
que parla no s‘ ama a sí
mateix. La llengua fa 1‘
home.
Séneca.

El 'Tanto monta..."
Un deis montante de mé3 malestruganga per a Valencia i pobles
de la Confederació, fou aquell de la
unió a Castella per mig d‘ un tr.atrimóni que consumá 1‘ anomenada
uuitat nacional.
Aquest matrimóni fou el de Ferrán d‘ Aragó amb Isabel de Caatella, anomenats després els Reis
Católica. L‘ enliag tingué una fór
mula que no més fou una bella Le
genda: el <Tanto monta, monta

tanto Isabel como Fernando?*.
Analitzem algunes circumstancies que ens donarán una mica de
llura aprop d‘ aquest capdal esdeveniment, a quin voltant s‘ ha produit una abundosa i tendenciosa
literatura i tota mena de ditiram
bos una mica discutibles que han
ensorrat la veritat crúa.
Al matrimóni qui aportá una
majar dot fou Ferrán d‘ Aragó.
Nostra Confederació era pet ser
1‘ Estat més poderós del mon en
aquell temps. Castella venía a
esser lo que es ara. La diferencia
era prou remarcable.
El contráete matrimonial va
imposar a Ferrán dures i injustes
cláusules. Contravenint les cos
turas, el rei fou el que tenía d‘ anar
a viure amb la esposa, amb la imposició de no residir en les terres
de la monarquía aragonesa.
Així un factor important, la
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se primer per els plana bélica del
Comí sari civil senyor Silvela. El
senyor Siivela, del Ministeri de
Marina botá a les costes africanes,
i allí, buscant, buscant, troca
aquesta idea de. salvado, que es
conquistar militarment Alhuccmes,
tal volt a per a produir una in
terior; satisfacció al Marqués de
ídem.
E-.tá vist que per a la mentalitat deis estadistes espanyols, les
soluciones pacifiques, a base de bona adrainistració i de respecte, no
son únicament difícils de compen
dre i de sentir. Per a ells sois hi ha
el camí de la guerra, salvatge, sense cié icia, o V abandó, que es indubtablement lo millor.
El cas del senyor Silvela se re
petirá fins a lo infinit. Anirá un politic incult, com tots, amb 1‘ encárrec d‘ implantar el protectorat,
pero com aquesta missió delicada
sois la poden realitzar els pobles
superiors i forts, forts no per a imposar-se brutalment, pensará en la
dominació militar a base d‘ una
llibertat completa deis instints.
Al senyor Silvela 1‘ han tret de
la seua orientació bélica, per a deixar-lo desorientat, i P han facturat novament al Marroc. Que lluixca allí el seu uniforme davant deis
indígenes, que pase unes quantes
revistes militara i que faga temps
fins que un canvi de govern porte
un canvi de Comisan. Aleshores
«el que venga detrás que arree».
Pero els elementa reformistes,
que integren la coalició Iliberal, es
rebelaren, car si no es reforraava
quelcom, la Conatitució per eixeraple, perdía sentit la seua denomi
nado política. I atiats per una cri
tica despietada, que els llangiva
al rostre la mentida de la seua éti
ca i del seu puritanismo (Alcaldes
de R. O., procediments electorals,
encasellat, etz., etz.), exigí ren que
la declaració ministerial continguera la reforma de 1‘ article de la
Constitució que e3 referix a la
questió religiosa.
Francament, a nosaltres no en 3
asusten les reformes de la Consti
tució, i sobre tot d‘ una Constitu
ció convencional, que s‘ arrima a
Una crisi política espanyola no un costat quan entrebanca. Per
es un espectacle rar i sorprenent, nosaltres la poden reformar de
sino periódic i monóton. Per a les cap a peus, que aixó es lo que nos
consequénc.ies que es deriven de altres volem també.
Pero a aquests lliberals espa
cada crisi, valdría la pena no
produir-les. Pero agó sería perpe nyols, que prometíen reformar i
tuar una ocupació productiva del tot la propietat privada, sino els
Poder, en benefici d‘ un sois par- asusta la reforma constitucional,
tit. I tots els partits espanyols al raenys no la creuen útil en vigi
viuen estimulats per 1‘ esperanga lia d‘ aleccione.
Els reformistes han aprofitat 1‘
de 1‘ efímera paiticipació de les
ocassió per eixir-se ‘n del Minis
ventajes del govern.
Aquesta crisi del govern Ilibe teri, pero amb la promesa de ser
ral de García, una calamitat com ben tradats en les eleccions. I la
qualsevol altra, anava a plantejar- crisi ha quedat resolta sustituint

residencia de la Cort, serapre cen
tre d‘ esplendor, era arrebassat a
lea no3trea terree, fent convergir
cap a Gastella estimables el-lements de grandesa espiritual i ma
terial. Isabel, carácter més deñnit
i voluntat més ferma que Ferrán,
era la que prevaleixía en el governament de tota els pobles de la
monarquía.
La conquesta de Granada, descobriment d‘ América, política
africanista, tot fou eucarrilat en
favor de Caetella, que comengava
també a influenciar amb la ceutralització de la Cort, el desentroll de
la cultura i a expandir la seua
llengua en detriment de la nostra.
Els nobles castellans mai tingueren estima a Ferrán, al que
motejaren ambs el nom de modorrico catalán, i quan raorta Isabel
aquest raarxava cap a les terrea
aragoneses, tingué de vores en la
vergonya de que al seu pas per les
viles castellanes li tancaren les
portes.
Isabel tampoc ens volía gens i
sovint li día al seu espós paraules
semblants a aqüestes: Aragón no
es nuestro; menester es que vayamos
de nuevo a conquistarlo.
Ferrán va contraure desbrés
matrimóni per vore si tenía successió masculina que li permetera
trendar aquella unió desfavorable
a la Confederació. Pero no ens va
ser donada aquesta gracia i cada
día foren més forasteres i més ad
verses les dinastías que a més del
govern de la nostra Patria anaren
enfor.gant nostres llibertats.
La Fatalitat semblava presidir
per a nosaltres aquell trascenden
tal període historie de considerable
relien, fita capdal del caminar de
nostra vida política, que iniciava
de pie la etapa de la decadencia ,
Una Historia oficial, falsa i
convencional, ha enterbolit aquells
díes, que tenim d’ estudiar lo més
exactament que ens siga possible
per traure profitoses ensenyances.
V. Tomás i Martí

La darrera crisi

el senyor Villanueva al senyor Pe
dregal.
Ara a preparar les eleccions, n
traure el major número de diputáis
i a realitzar una obra ben Iliberal.
IIi ha que seguir el curs de la his
toria de Espanva. I lahistóiiad*
Es pan y a es la guérra vergonyosa
del Marroc, els atentata terroristes, les persecucious del nacionalisme, el ridícol internacional.
A aquest programa li poden
posar la música de «Las Corsa
rias».

6LQ55E5
Fa ja temps que les capses de
mistos arriven a les noetres mans
un poc més decorativee. ¿Recordeu
aquell deplorable dibuix amb la
bandera espanyola onejant a V in
terior de les antigües capses? ¡Feia
una llástima Hangar a certs llocs
malolents la ensenya patria quan
la capsa era buida!
Ara, les capses de mistos por
ten vistosos animéis; dibuixos do
Penagos amb uns ninots angulosos,
com fets de llistons de fusta; fins
hem vist un dibuix excelentíssim
de Ribas anuncian! no recordem
quín producte. Ademés, hem vist
—i agí tenim 1‘ úuic motiu d‘
aquesta crónica—unes capses de
mistos que porten en lloc ben visiu
les quatre barres catalanes i un
anunci que diu—en catalá, está
ciar—aixó: «Catalá: el teu diari es
La Publicitat.»
Fins ara, agó no té res departi
cular. Pero hi ha que dir que aqües
tes capses amb propaganda cata
lanista son fetes a Madrid i a
Madrid reaidix la societat conce
sionaria deis esmentats anuncis.
Está ciar que ‘s molt llógic que
un diari catalá fag i en catalá la
seua propaganda. I no serení nos
altres els que censuren! a eixos
senyors madrilenys parque a canvi
d.‘ uns ingressos, ben lícita per
cert, acepten un anunci escrit en
la llengua oficial deis nacionalistes
catalans. Pero cal remarcar el fet
per a que prenguen nota tots
aquells que tenen un insult—reí
menys agresiu els diu hipócrites—
per ais industriáis catalans que
sense perjudici de cridar ¡Parleu
catalá! en la seua térra, parlen
castellá quan tenen necessitat de
vendre els panyos que fabriquen.
No creem que aixó siga cap pecat.
Per el contrari, demostren amb
aixó tindre un concepte prou exacte de lo que significa viatjar per el
mon; fins ens atrevim a dir que
demostren una major cultura que
tots aquells que ‘ls censuren aquest
principi d‘ educació, i que no sa
ben parlar més que ‘n la seua llen
gua... i en certs casos de manera

3

PATRIA NOVA
deplorable. I en tot cas, els viatjans catalans no fan sino alió mateix que ara ha fet la companyía
concesionaria deis anuncis en les
capses de mistos. Que es, además,
lo que fan a Franga els castellaos
que velen vendre els productos de
la seua térra: agó es, parlar en la
llengua del país que visiten. ¿No
vos sembla aixó elemental?

Enrío Duran i Tortajada

1HTERNACI0NALISME
llera de dir que la literatura,
1‘ art, la política, el moviment
obrer, tot té una marcada orientació intemacionalista? Seguraraent
no descobrirera res. Tothom pot
vore que en 1‘ obrerismo 'existix
un internacionalisme práctic a raés
de teóric. No es extrany ai con«iximent de ningú que la literatura
es el producte més específicament
nacionalista que coneguem, pero
alhora el que assolix el veritable
internacionalisme. Darreraraent
els fets mundials dan demostrat
que cap poblé pot viure a'íllat, i
que necessariaraent la política ha
d‘ omplir aquella funció de relació indispensable.
Pensar per tant en una vida
independent del mon, es una gran
botgería. No obstant agó es lo que
creu molta gent del nacionalisme:
que sería unes rauralles algades
seguint el contorn de la patria, que
no podríem vore ni tractar a la
;gent de fora.
Potser ara sí que passa aixó,
en la mida en que poden passar
aqüestes coses. L‘ internacionalis
me de tota Espanya té la vía comu
nicativa de Madrid. I Madrid no
sent la gana de viure en el mon,
de vibrar junt ais altres pobles.
Si Madrid no té el neguit del mon,
i a més a raés, no influencia intensament el reste d‘ Espanya, iraagineu-vos qué vida internacional
será la nostra que tenim la mar
en casa.
El nacionalisme no sería el mitjá
d‘ apartar-nos a un recer tranquil
i soleiat, en el que evocaríem la
nostra historia, decretaríein intan
gibles les nostfes costuras, i evitaríein que ens penetrara per un
badall de les muralles 1‘ aire deis
altres pobles. No. Cal traure ‘s del
cervell aquesta idea, cal que parle
la inteligencia i no la ignorancia.
El nostre nacionalisme es una
eltra manera de sentir-se interna■cionals. Els escrita nacíonalistes
están fets cara al mon, les nostres
idees están pasta des un poc amb
1‘ experiéncia que hera aprés d‘
altres raoviraents semblants. La
solidaritat de tota els moviments
aiacion alistes, igual que la solida

ritat de tota els obrera de la térra,
no es ja internacionalisme?
Aquest internacionalisme ningú
ens el pot negar. La tragedia de
Polonia, d‘ Irlanda, de 1‘ Egipte,
de la India, la llibertat deis pobles
del centre europeu, han tingut un
eco sincer en la nostra ánima.
Pero en altres ordes el nacio
nalisme ens situaría dins del mon
i no a la vora. Perque si nosaltres
hem demanat que tots els valencians coneguen, parlen i estimen
la seua llengua, no hem dit, com
hi ha qui diu del castellá, que amb
la nostra llengua r,‘ hi ha prou. I
quan hem dit que hi ha que posar
per damunt de totes les coses 1‘
amor a la nostra térra, no hem
volgut dir que aquest amor ha de
ser cec ni ens ha de tapar alió que
ens cotivé vore.
L‘ internacionalisme no es
questió de paraules o de situació
geográfica o de extensió territo
rial, sino de sentiment i d‘ estar
viu i atent, amb el cor ben obert, a
totes les coses que passen arreu
de la térra.
AD. PIZCUETA

Germá i germana
Pepa, la meua germana,
es més lletja que un pecat.
Té la cabellera grisa;
els ulls tothora inflamats;
les gal tes color de cera;
boca ampia com la d‘ un rap;
pit, tanquam tabula rasa;
en compte de cama un pal.
I quan porta teles maques
com que no les sap portar
esdevenen uns pellingos
al damunt d‘ un espantall.
Pepa, la meua germana,
té 1‘ esperit molt amarg.
Quan veu a ses companyones
—fag de poma, tratge blanc—
corre a la seua cambreta
a tancar-se amb pany i clau.
Abomina les magnólies,
adora les flors de drap.
I quan ve la Primavera
—pól-len, pétals i plomalls—
nota a dintre les entranyes
les grapades d‘ un carranc.
Pepa, la meua germana,
passeja amb mí per el pare.
Es dumenge. Mor la tarda.
Sura un romántic desmai.
Ambulen els matrimonis
amb la filiada al davant.
Cerquen les víes ombrívoles
la cuinera i el soldat.
Llavors la meua germana
romp en un frenétic plany.
Jo també plore. I li dic:
—Ací tens al teu germá.
FRANCESC ALMELA I VIVES

«EN LA ATENAS
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La Volta del Rossiny ol
Consulteu una Guía Urbana de
Valencia. A voltes trobareu buscant qualsevol carrer: «Entrada:
Calle de Tal. Salida: A la huerta.»
I vos imagineu tot seguit un
carrer alegre amb un fons blau i
verd; blau del cel sense núvols i
verd de la térra adornada de plan

tes ■
" Així es la Volta del Rossinyol.
Un carrer no estret, pero no tan
ampie que li lleve tota la gracia
de la intimitat. Cases baixes pintades de blanc. Sense adoquinar
per a que les veínes, quan es fa
de matí i quan es fa de nit, puguen
arruixar gentilment. Seguiu avant.
A una banda, jardins; a 1‘ altra,
una cequia ampia, roja, grassa...
Després, 1‘ horta.
Es bonica de veres la Volta del
Rossinyol!
Pero els nostres regidors per
petúen en ella una cósa ridícola
que cal portar a aquesta secció on
es parla de coses ridícoles: es la
rajoleta indicadora del nom d‘ eixe.
lloc. Diu així: _________
CALLE
BOLTA
DEL ROSIÑOL
De primer antuvi, veiem la
mésela de castellá i de valencia
que par a agraviar a la Estética
es manté en taníes rajoletes deis
carrera de Valencia.
Mal.
Després veiem que falten les
paraules «de la» per a unir la
«Calle» i la «Bolta del Rosiñol».
Que calguen les paraules «de la»
es opinable, pero com están en les
rajóles deis altres carrers, ací
falten.
Mal.
No es «Bolta», sino «Volta».
Que en castellá qui escríguera
«Buelta» en lloc de «Vuelta» co
rrería perill de passar per un ase
sense necessitat de posar-se orelies
Uargues.
Mal.
Finalment, no coneguem cap
animal que tinga el mal gust de
que li diguen «Rosiñol» en una ese
i en una enye. El que nosaltres
coneixem es el «Rossinyol» en dos
eses i en ene i grega.
Mal, molt mal está eixa rajo
leta que posaren fa anys en un
tipie carrer de les afores de Valen
cia i que nosaltres demanaríem
que fora canviada i rectificada si
els magnes projectes deis senyors
concejals els deixaren temps per a
atendré a aqüestes menudeucies.
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VOCÁBULARI
Continuem donant en aquesta
secció explicacions senzilles a pa
raules escrites en el darrer número

de Patria Nova.
«L/ episodí xiroi deis bens de
Panurgo»... Xiroi es semblant a
content, alegre, pero en sentit fa
miliar.
«El perill que ja hem esmentat
més amunt»... D‘ u que no sap per
on va, es diu que ha perdut 1‘ esma. Posar esment en una cósa es
donar-se eompte d‘ ella. Esmentar
es mencionar, citar.
«La dissort de nostra Patria»...
Desgracia es lo contrari de gracia.
Desditxa es lo contrari de ditxa.
Dissort es lo contrari de sort. Molt
natural...
«Una ben asmolada destral»...
Destral—o astral, com sol dir la
gent remontant-se a les altures
eelístiques—es una cósa que ara
está de móda en Madrid i per tant
en Valencia: es un «hacha».
«I que vessaren veri les pla
nes»... No es igual besar que vessar. Agó significa deabordament.
Recordeu la traducció d‘ uns ver
sos famosos de Mistral:
Copa santa
i vessanta.
«Una ridícola faula per a in
fanta»... De la veu llatina tabula
se forma la valenciana taula. Del
mot que en llatí es fábula naix en
valencia el mot faula.
«Una faisó sorprenent»... Faisó
= manera, guisa.
«La Llonja, que malg^at»...
Inclús en les gasetilles deis diaris
s‘ emplea ja la frase francesa
«malgré lui», que en castellá es «a
pesar suyo». Malgrat es lo mateix
que malgré.
«Conste que li castellanitzem
els cognoms»... El castellá apellido
correspón al valenciá cognom,
anomenat així perque ^a amb el
nom i que té una estructura clarament llatina.
«Lo de les máquines de neteja»... De net (limpio) es deriva
neteja (limpieza).
I prou per ara. La setmana que
ve, mes»
EL CICERONE

TROSSOS I MOSSOS
En honor a Constantí Llombart
8* había anunciat per al dissabte
passat una vetllada en 1‘ Ateneu
Científic i per al dumenge la visita
al cementen.
La vetllada es suspengué per
que alguna oradors deis anunciats
no assistiren. Acó resulta poc
seriós. No volem ni comentar-ho.
No val la pena.
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El dumenge es eelebrá la visita
al cementen. Portaren corones la
«Joventut Valencianísta», El Grit
de la Muntanya, «Nostra Patria» i
el grup de lliurepensadors «Nostra
Patria» enviá una numerosa comissió de socis amb la bandera del
centre.
S‘ anucien a.ctes patriótica i
molts valencianistes no es prenen
la moléstia d‘ assistir. A la mateixa hora, en can vi, passejen per
els earrers de la ciutat.
Es ciar que poden no concórrer
ais actes valencianistes i de3interessar-se per complet de la nostra
actuació.
Lo que ja no podrán fer honestament es censurar P apatía deis
valenciana, retraure el seu poc
amor a la nostra historia,
la nostra llengua i els nostres
homes.
Les para ules no deuen anar
soles...
«Lo Rat Penat», enguany, com
en altres anys anteriors, no s‘ ha
adherit a 1‘ homenatge de Cons
tantí Llombart. Es acó greu, important? No. Estera aveats a consi
derar «Lo Rat Penat» com una
cesa morta, extingida. Despré3
d‘ aquesta abstenció, que es un
síntoma de la seua inercia per a
les coses de 1‘ esperit, ens hem
quedat lo mateix. Els bons díes ja
no tornarán per aquella casa, per
que fins la joventut, eixa joventut
de «Lo Rat Penat», que sembla una
floreta de cementen, brotada sobre
la tomba ratpenatesca—no s‘ amo'ínen, eb?, ens ha eixit aixis-té la
fredor de la casa.
Conste, i agó es lo únic que
pot interessar, que «Lo Rat Penat»
s‘ abstingué en 1‘ homenatge al seu
fundador.
El senyor Vives Liern, arxiver
municipal, ha llegit en el Centre
de Cultura un magnífic treball so
bré el tema:
«El Pendó de les Reais Proclamacions de Valencia. La seua im
portancia en la guérra de 1808.»
Cal divulgar alguna cósa de les
que el senyor Vives Liern ha dit,
remarcant que aquell estandart
representa va per a Valencia la
despótica detenció deis nostres
Fnrs, sustituits per les liéis de Castella.
Per eixemple la dispo3Íció que
ordenava colocar en dit pendó, en
el millor lloc, les armes de Caste11a.. I aquella altra que obligava a
dir en les aclamacions «Castilla
y Valencia».
També sentim, com el senyor

Vives Liern, aqüestes odioses hu
miliacions.
El laboriós pintor valenciá Josep Manaut Viglietli está fent una
exposició de les seues obres.
Per cert que el catáleg va redactat en nostra llengua, per lo
qual felicitem sinceraraent a Ma
naut. Es un gest que P honora.
Pero... Quan faga una exposi
ció en Valencia, redactará el catá
leg també en valenciá, no? Perque
d‘ altra manera pensaríem mal del
fet de que en Barcelona use nostra
llengua.
En Josep Grollo, organitzador de
les Fires de Mostres de Valencia,
parlant deis ob3tacles que aqüestes
tenen que vencer diu eu Las Pro
vincias:
—L‘ obstacle més difícil de
véncer es el govern per la seua
falta de coraprensió i d‘ atenció
cap aqüestes questions vitáis i, com
a consequéncia, la caréncia del seu
auxili indispensable; molt principalment per les dificultáis enormes
que oposa nostre sistema burocrátic, que Uunt de facilitar el desenrrollament d‘aqüestes institucions,
es converdix en causa obstativa
d‘ elles.
Altres coses diu el senyor Gro
llo de 1‘ Estat que «nos ocasiona
paradas lamentables y hasta ave
rías irreparables».Nosaltres renunciem al comentan.
En Pere Gómez Martí, literat
local, doctor en Medicina, Sacretari de P Ateneu Científic, admira
dor de Benavente i—no s‘ ha escapat!—director del «Centro de Cul
tura Valenciana», escriu en Las
Provincias unes proses en les quals
de tant en tant veiem uns renglonets escrits en valenciá, pero en
mala ortografía, o millor dit sense
ortografía.
El senyor Gómez, que tantea
coses deu haver estudiat, podría
estudiar també la llengua valen
ciana.
O no usar-la per a res. Perque
la llengua valenciana no está en
una gran posició, pero afortunadament encara no ha arribat a un
estat tan miserable que necessite
la gloria que li puga donar En
Pere Gómez Martí.
La setmana vinent eomengarern
a publicar cróniques de deports.
Tenim el gust d‘ anunciar que se
rán superiors, molt superiors, a les
de tots els periódics de Valencia
per una raó; perque les dictará la
Justicia d‘ acordamb la Patria.
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