SEGONA ÉPOCA

Any 1 :: N.° 5

p=a»| RETMANARI VALENCIANISTA Ia™
I Rubiols, 1, primer.-Valencia | | | Valencia 21 de~bril 192,3

mo

CÉNTIMS

té enteniment, coneixent el teu
valor t‘ estimará i ec voldrá be, i
si no en té, per a qué vols que et
Malqrat V antipática divissió d( Espanya en provincies, encara es con vullga?
—Has parlat be—va respondre
serven els noms de les antigües regions o estáis; donant se el cas de que
la
vilatana. I dient adeu girá 1‘
eixos noms que en cert moment tendíen a desaparecer, van guanyant
esquena
i entrá en V arbreda, deipopularitat i vida, conforme avancem en aqueste tenips. Cada día son mes
xant-los
admirats amb la seua pre
vives les parantes Avagó, Galicia, Castella i Asturies, etzétera.
gunta, amb la seua llaugeresa i
ZJnicament hi ha una excepció: Valencia.
Nosaltres reconeixem les amfibologíes a que dona lloc emplear la amb la seua formosor.
Algunes altres coses més els
paraula Valencia, per a una ciutat, per a una provincia i per a un antic
esdevingueren
en el caraí de Bar
reine. Per aixó convé que es popularisen les expressions Ciutat de Valen
celona,
no
de
tanta importancia
cia i Reine de Valencia. En quant a la expressió Provincia de Valencia,
¡o que convé es que desaparega... Si no es faaixí s‘ acabara per dir que mereixquen escritura...»

Valencia únicament quan es tráete de la ciutat; i quan es tráete del antic
reine es dirá Llevant.
.
Llevant! Qué vol dir Llevant? Per a nosaltres, liomens de la ciutat
de Valencia o del Reine de Valencia, Llevant son les liles Balears, Corse
an, Sardemja, Italia, Grecia, les Ules del Arxipélag i Turquía... Per a
la gent de Madrid Llevant es una faixa que comprén els que foren reines
de Valencia i Murcia.
Ilú ha que aliar contra eixa denominado de Llevant que ens identi
fica amb Murcia. Nosaltres tenim els més sincers respectes per a Mui cía,
com els tenim per al Estats ünits de Nordamérica i per a la República de
Líberia. Pero creiem que la nació valenciana no guanya res confonent-se
amb una ultra térra.
Poc a pqc anavem perdent la personalitat; poc a poc anavem perdent
V idioma. I sl está intentant d* una manera fina i fluida que pergatn el
nom. Era lo únic que mancara.
.
Després es podría llevar el nom de CIUTAT DE 1 ALENC1A peí
a posar-li ALFONSINA.

Lo que diuen els altres...
CERVANTES.—EL día 23 d‘
Abril es P aniversari de la moH
del magne novelista castellá. Aprofitant aquesta ocasió, anem a reproduir un fragmgnt de la seua
obra «Los trabajos de Persiles y
Segismunda», alguna frase del qual
es molt coneguda, pero eu conjunt
el ppssatge es generalment ignorat
perque—val a dir-ho!—P obra no
es de les que es lligen més fácilment:
«Prop de Valencia aplegaren,
en la qual no volgueren entrar per
a estalviar-se les ocasions de detíndr ‘s; pero no va mancar qui els
diguera la grandesa del seu lloc,
la excel léncia deis seus moradors,
lo regalat de la seua rodaba i finalment tot alió que la fa formosa i
rica sobre totes les ciutats, no sois
d1 Espanya, sino de tota Europa; i
principalment els varen lloar la
formosor de les dones i la llur
priranizada netedat i graciosa llengua, amb la que solament la por

tuguesa pot competir en ser dolga
i agradable; determinaren allargar
llurs jornades encara que fora a
costa del seu lassament, per a
aplegar a Barcelona, on teníen no
ticia de que havíen de tocar unes
galeres en les que pensaven embarcar-se, sense tocar en Franga,
fins a Génova.
I al sortir de Vilarreal, formosa
i regaladíssima vila, de gairó, de
dins d‘ una arbreda va venir a
encontrar los una fadrína o pastora
valenciana, habillada a la guisa
del camp, neta com un sol i for
mosa com ell i com la lluna, la
qual en la seua graciosa llengua,
sense parlar-los cap paraula pri
mer i sense fer-los cap cerimonia
de comedimeDt, va dir:
—Senyors, vos tiñe que demanar
o vos tiñe que donar?
A lo qual va respondre Periandre:
—Formosa donzella: si son zels
no els demanes ni els dones; per
que si els demanes menoscabes la
teua e8timació i si els dones, el teu
crédit; i si es que el que t‘ estima

Obra contra Natura tot
aquell que combat la seua
patria.
Fenelón.

Vinatea o els dos espirite
En aquest temps de servilisme
i mansa sotmisió, en que la política
es un ridícol guignol que menegen
des del ministeri de la Gobernació
i en que els quefes de les banderíes
polítiques busquen el seu profit
particular doblegant 1‘ espinág, no
será inoportú recordar la eterna
lligó de Vinatea, que palessa P
estat de civisme d‘ una época, o
millor encara, P esperit d‘ un poblé
quan goja de llibertat.
Aquells ciutadans cívics, aquell
poblé d‘ esperit tan digne era Va
lencia en la primera mitat del segle XIV.
El rei Alfons III havía enmaridat amb la castellana Leonor,
dona que per a satisfer la seua
ambició i afavorir ais seus filis en
detriment de P Estat li feu donar
a son fill Ferrán varíes de les més
importants viles del patrimoui
reial.
Aquesta disposició com era llógic fou pésimament rebuda per
totes les viles, que s‘ afanyaren
a esterioritzar la seua disconformitat.
La ciutat de Valencia acordá
protestar davant del Rei, enviant
al seu conseller Francesc de Vinatea a que li fera saber aquest
acord, o millor dit, lo que exigía
la Ciutat.
Francesc de Vinatea marxá a
cumplir aquella greu raissió amb
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la fermesa del que sap que va a
morir en cumpliment del deure.
Mentres s‘ adrecava cap al
Palau Reial la ciutat s‘ amanía
ateuta a la veu de’.s campanars,
que havíen de tocar somatent en
córrer algún períll els representants del poblé, que acudiría a
imposar la seua voluntat i justicia
davant del poder reial.
Vinatea va parlar fort al Reí.
D! una manera clara i contundent
que ara no b‘ usa.
La seua muller, la reina caste
llana, plorosa de rabia, va clir-li
unes paraules semblants a aqües
tes:
No oiría esto nuestro hermano el
rey de Castilla sin que les mandara
cortar el cuello.
I alJavors el rei de Valencia
contestá en altres paraules paregudes, dignes de cinzellar-se en
tots els municipis de nostra Patria:
«Reina, Reina, lo nostre poblé
es lliure i no subjugat com el de
Castella. Nos tenim a ells per bons
vasalls.»
El Rei, comprenent la justicia
de lo que se li exigía, va donar
satisfacció al poblé, revocant
aquell acord que li havía suggerit
un interés mesquí.

V. Tomás i Martí

SLOSSE5
L‘ estimat company de redaccíó
qu‘ escriu els «Trossos i mossos»,
té cada setmana el bon cert i la
virtut de conmoure, amb sa ploma
flagelant i ses atinados censures,
els nyervis d‘aquesta o 1‘ altra per
sona, d‘ aquesta o 1‘ altra entitat
amb ronya en P esperit i taranyines en la inteligencia.
Aqüestes persones i aqüestes
entitats censurades fan com que
s‘ emprenyen, fan com que senten
al fons de V ánima la punxada de
la mereixcuda censura, tal vegada
la senten veritablement, pero pot
en ells molt més una íntima satis
facció al vore cora se comenta la
seua actuació encara que siga per
a censurarla. I pensen—o, innocen
cia fonamental de la pedantería!—
qu.e tenen un indubtable raérit les
seues obres desde el moment que
son objecte de discussions i controversies.
Cal dir que aqüestes persones i
aqüestes entitats s‘ equivoquen. I
s‘ equivoquen de cap a cap. No hí
ha que confondre la discussió—la
discussió en defensa de distints
punts de vista—amb la general
censura. Lo primer pot envanéixer
al que provoca la discussió, puix
que demostra que té de la seua
part un sector més o menys gran
de la opinió pública. Pero la cen

sura general es una conclusió poc
favorable per al que la provoca.
Per eixemple: respecte a la major
o menor melodiositat del cant, del
ro8sinyol poden haver distintes
opinions, Cadascú pot tindre un
concepto distint de 1‘ armonía sempre en relació directa a la seua
sensibilitat. Pero de la bestiesa i
brusquetat imbécil del «cant» del
ase estera tots d‘ acord; aixó no
cap dubte. I no comprenera com
hi ha gent que gotja veient cora es
té d‘ ell la mateixa opinió que
d‘ un ase.

Enric Duran i Tortajada
No es cert que hi haixca
cap antinomia entre la idea
de Patria i la solidaritat in
ternacional.
Paul Deschanel.

EL 25 D‘ ABRIL
Feia uns anys que els valenciarustes veníen celebrant aquesta
malestruga data, aniveraari de la
batalla d‘ Almanca, en igual día
del any 1707.
En aquest jorn celebraven actes
en els que tot rememorant la fetxa
luctuosa en que venc.uts per les
tropes castellanes i franceses se
ens iraposá V esclavatje, es feien
prometences per al futur.
Ara sembla que aquella jorna
da que no aplegá a iateressar a la
majoria deis valencians per mancament de un sentimentalismo patriótic, e‘ extingix també en el
cor deis nacionalistes, on no més
havía esdevingut una lleu flameta
reviscolada del rescoldo d‘ unes
jornades óptiraes.
¡Pobra Valencia! Més que la
teua esclavitut es de doldre la teua
inconsciéncia.

COSES LLEGIDES
Fa ja prou temps s' anunciá un
concurs en el que P Estat espanyol
ofería algúns milers de pessetes a
P autor de la raillor obra titolada
«El libro de la Patria» per a text
en les escoles.
Esperavem un llibre més qu‘
afegir ais nombrosos de lectura
infantil a on se parlara del pendón
de Castella i el solar hispano, se
nomenara a don Pelaio, únic capdill de la Reconquesta, i se relatara
la faula de les joies d‘ Isabel.
Pero no. El concurs s‘ ha declarat
desert.
I, naturalment, s‘ alegrem.
Perpetuar 1‘ etern equivoc de
voler fer sentir una patria abs

tracta, impersonal, imaginativa,
que sois poden compendre d‘ algún
modo els naturals de la part cen
tral de la Península per lo favorita
que resulten en la crónica, sería
lamentable.
I es el cas que se podría haver
fet un llibre patriótic, sí.
Un llibre que diguera ía poesía
de Galicia, la fortor de Euskaria,
la integritat de Catalunya, la austeritat de Castella, P ánima vibrant de Valencia; que tinguera la
flairor de tots els perfums de totes
les terres ibériques; que parlara
-de 1‘ armonía de le3 llengties naeionals i que exaltara la germanor
de les Patries d‘ Iberia; que descobrira a cada infant de cada poblé
P ánima íntegra deis demés, encara
desconeguda pels que s‘ entretenen
en cridar paraules oficiáis, buides
i anacróniques en lloc de sentir
P amor, de trobar el cor d‘ aquells
que nomenen germans...
Pero aquest llibre no s‘ haguera
premiat. Sería anar contra la
«Patria indivisible».
Perque, aderaés, en aquest lli
bre podría parlar se a 1‘ escolar
del germá alluntat, de 1‘ exquisít
Portugal, que un día tingué que
sentir, amb la joia de la llibertat,
la tristessa de P incompressió...
Mentres els atres seguien cantant a la «indivisibilidad patria».
# * &

Jaime Mariscal de Gante, el
fantástic escribidor de La Voz
Valenciana, glossa en u de sos darrers escrits unes paraules que
atribuix al rei.
Diu el Mariscal aquest que
dita personalitat contestá ais que
li demanaren ajuda per a la candi
datura d‘ un nacionalista vasc que
se presentava front a Prieto:
—Ni una palabra más... Entre
un enemigo de la patria y un ene
migo de la Corona, que triunfe mi
enemigo.
No anera a combatre les parau
les, segons De Gante de real pronunciació; ni remarcar la diferen
cia de tamany de les iniciáis de
patria i Corona; ni tan sois censu
rar el fet d‘ anomenar enemigo de
patria per ser fervent defensador
d‘ una de les terres ibériques. Es
que tot seguit diu Jaime Mariscal,
etzétera:
«Si no se hubiesen dado actas, a
estas horas ni tendríamos el proble
ma catalanista, ni el Vizcaitarra...»
¿Está acó ciar? Ja ho saben:
Per a que no existixquen ideáis
no hi ha més que no donar actes.
¡Qué gran coneiximent deis moviments ideológics! Creem que lo que
vol dir es: « No hay que dejar ganar
actas.» Perque acó sí que es molt
patriótico.
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Pero tarapoc li hu aconsellaríem.
Sense actes entraren els sega
dora en Catalunya.
Tingueren prou arab les corbelles...
ESPIGOLADOR

En 1‘ amor a la patria es
confonen tots els nostres
amors.
Cicero.
■EN LA ATENAS
¡pz
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Jo, volgut llegidor, soe un po
bre mortal que aspire a la gloria;
que, tiñe el daler de que quede del
meu pas per la vida un monument
tot lo humil que es vullga, amagat
en 1‘ ombrivol raeó d‘ un jardí i
que P inauguren un rialler diumenge de Primavera.
Pero heus ací, llegidor, que jo
que sene el ultratjes futura, vaig
tenint els meus dubtes, perque, la
veritat, no m‘ agradaría ser pa
cí ent receptácul de fangades o
blanc d‘ eixercicis de tir de pedrades o invitació -a clandestines evacuacions fisiológiques.
Me suggerix agó el péssim estat
ornamental d‘ alguns deis nostres
monuments i la nul-la preocupació
en la seua neteja i adhuc el abandó absolut en que els té nostre
Municipi, que fins deixa que se ‘ls
enduguen a erapenyar-los, que
arranquen les plaques per a véndreles com a ferro vell o que dete
rioren el físic de les estatúes de
marbre.
Qué diría el pintor Domingo si
un jorn s‘ algara de la tomba i
anara a les Alameretes de Serrans
a vore el bust que li han alcat, al
mirar aquella trencadura de nag
que ell no tenía en vida? El pobre
Domingo amb justa indignació aca
baría de trencar el bust i el tiraría
a la carretera.
Senyors regidors: ja que en les
nostres escoles castellanes no fan
ciutadans, que cumplixquen amb
el seu- deure el encarregats .de la
vigilancia, puix pitjor que no tindre monuments es tíndre-los ultrajats.

Jo desconfíe de les perso
nes que pretenen entusias
marse per I* Humanitat i
comencen per girar 1‘ es
quena a la part d‘ Humani
tat que els es més próxima
i familiar.
Max Nordau.

LA MORT DEL JORN
Muigué en un vespre; vespre funesta.
Desde mitj-jorn se desmaiava
i quan el Angelus esdeuvingué
en poques llores ja no existía.
Decanta el cap, tot desfallint
sobre el coixí d‘ una muntauya
i el mon.yo ros, auriflueut,
aná escampant-se tot Húmenos.
En 1‘ estertor d‘ aquella angunia
va tiudre uu vómit sanguiuolent
i al seu voltant tingué son cap
una auriola tota vermella.
Al cloure els ulls 1‘ ombra viugué
i les parpelles de 1‘ alt atzur'
plorarem llágrimes com d‘ argent-viu,
que se quedaren en 1‘ aire fixes.
Desde els seus peus tota redona,
blanca, serena, radiaut de llum,
1‘ ánima pura del jorn ja mort
aná aixecan se fins 1‘ infinit...
THOUS LLORENS

VOCABULARI
A continuació van algunes fra
ses del número passat i algunes
notes a elles.
«Les eleccions properes»... Hi
ha qui quan traduix del castellá al
valencia 011 veu próximo posa pro
per. Pero en realitat la traduceió
de próximo es próxim. Proper es
la traduceió de cercano.
«Rellisca la nostra desgracia»...
Relliscar es, poc més o menys, com
esbarar; una relliscada es un esbaró.
«Franga negligix deliberadament»... El verb negligir té totes
les traces de ser un galicisme que
equival a descuidar. Relacione ‘s
amb la paraula negligencia.
«Aquell capvespre de Maig»...
Si el vespre es la nit (no la vesprada), ei capvespre será aquella
hora que va cap al vespre, aquella
hóra tan divina per a passejar al
coatat de 1‘ amada.
«Xarradissa d‘ ocells».,. De xiular es forma una xiuladissa (silba
en castellá); de xarrar, una xarra
dissa (en castellá, charla).
«Sobre les nafres de son do
lor»... Una nafra es lo que la gent
diu una ferida i lo que diu una
llaga.
«Per el seu voltant»... En valenciá mai es deu dir alrededor;
sobre tot tenint en compte que la
frase al voltant (al meu voltant,
al teu voltant, al seu voltant, al
voltant d‘ aixó, etz.) significa lo
mateix d‘ una manera més gráfica.
«Evitar despeses»... El participi passiu de despendre es despés i
despesa. No es, puix, extrauy que
despesa vullga dir gasto.

«Ha omplit durant anys de pa
par segellat»... Hi ha una ciencia
anomenada Sigil-liografia, que
tracta del segell (sigillam en llatí,
sello en castellá).
EL CICERONE

Notes Deportives
La setmana passada haguerem
pogut parlar ja del resultat deis
partits de quart de final entre el
Real Sporting de Gijón i el Valen
cia F. C.; pero no volguerem per
que ens convenía deixar passar el
temps. Així es veuen les coses més
clares per a fer un comentar], que
es el següent:
Era d‘ esperar que el Valencia
fora vengut allá. Lo lamentable
ha sigut. que un referee nerviós
haixea ajudat a un resultat estrambótic.
A la tornada el Valencia s‘ ha
detingUt en Madrid per a jugar dos
partits, u contra el Racing i u con
tra el Athlétic, que han sigut dos
belles victories per ais valencians.
Alguns diaris de Madrid tracten
encara al Valenci i d‘ una manera
protectora, donant a entendre que
encara li manca raolt per a ser un
gran equip. No direm nosaltres lo
contrari. Pero, si els resultáis can
ten, més els manca al Racing i a
1‘ Athlétic. I al Madrid, eh?
O

E3

Quap, el dumenge, entraren els
equipiers blancs en el seu camp
per a lluitar contra el «Arenas» de
Bilbao, esclatá una magnífica tra
ca. Es va fer una joíosa fumaguera,
els jugadors xutaven fortament, el
públic juntava els aplaudiments
ais esclafits de la traca, no hi havía en el camp ningún referee...
Feia bonic.
O

E3

La «Real Sociedad» de San Se
bastián ha eliminat al «Sporting»
de Vigo. Ho sentim.
lio sentim principalment per
que els de Vigo varen donar pro
ves P altre día d‘ un esperit tan
lloable que els acredita com ais
raillors sportmen de la Península.
Era el 8 d‘ Abril, día en que s‘
havía de jugar el partit Vigo-San
Sebastián en el camp d‘ Atocha.
Pero la pluja impedí que es cele
brara. I la Federació Nacional va
acordar que el partit es fera al
dumenge següent. El Vigo es negá.
Els jugadors sois teníen perraís
per a uns díes. Teníen que tornar
a Galicia. I varen aplegar a dir:
— Volem jugar demá. No ens podem quedar fias el dumenge. Si
agó no s‘ arregla se *n anem i vos
regalem la victória.
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Així, senzillament, com una
prcfessiónals de la seua professió,
no cora uns professionals del fút
bol, varen parlar.
No obstant varen rebre generosament els permisos que els han
permés continuar en Guipúzkoa
ñus el duraenge, día 15, en que lian
sjgut eliminats. Ho sentíra.
THE WHIP
Preguem ais subscritors i co
rresponsal s de fora envíen a
1‘ A dministració, per gir pos
tal o arnb sagells de eorreus,
1‘ import de les subscricions
i venda.

TR0550S I M0SS05
No es don Ramón de Castro un
polític a 1‘ antiga usanga, deis que
acosturaen a vestir arab trages fets
de tópics, tilats arab til de mala
retórica, la seua falta de preparació. No. Etzétera.
Cal dir que les anteriora parau
les no son postres? Yostés ens coneixen i saben que no sora capa
dos, ni per u.ni per mil, d‘ escriure
semejant bestieca. L‘ autor d‘ eixes
paraules—recóiden-ho—es el co
rresponsal de La Voz Valenciana en
Barcelona, senyor Brauli Solsona,
Ierrouxista i defensor deis monár
quica
Ja vorem de quina, manera di
fundís el candidat ministerial per
la ciutat, senyor Lamo d‘ Espinosa
(primer V liaurán de votar) la convicció de que Valencia no es una
simple deiiraitació administrativa,
sino una regió arab personalitat
propia. Aquesta afirmació, vaga i
tot, es lo raillor del seu Manifest;
pero no Higa arab al tres aíirmacions ben explicites de dit document.
De totes maneres no cal calfarse el cap. Potser el senyor Lamo
d‘ Espinosa es quede en casa amb
1‘ armarg desconsol de una derrota.
I aleshores no es pedida res.
L‘ altra nit, acabat Veapectacle,
s‘ obriren les portes dl un cinema
popular d‘ una manera clandestina
i discreta. Ningú no penetrava
amb la seua entrada. Les lluras de
la fagana estaven apagades. Amb
una poca d: imaginació el lector
reconstituirá 1‘ escena, en aquell
carrer estret i entortillat.
Qué podía passar allí? Els que
anaven acodint eren personatges
més o menys relevants del partit
república. Sería tal vegada alguna
reunió política preparatoria de les
eleccione? Alguna manióbra per a
portar la República?

Les nostres lectures de P época
pintoresca de les revoltea, evocades confusament, acuciaren 1‘ inte
rés que sentirem. Quí sab! quí sab!
Poc de temps ens dura aquella
vacilació. Coneguts nostres ens
asabentaren. Esta va representantse una película pornográfica, «solo
para hombres». La sala del cinema
s‘ havía exornat amb uns retols
alusius. Les invitacions repartides també teníen text adequat. I
allí dins, en un éxtasis grolier,
s‘ aplégaven els homens representatius d‘ un partit.
No voiem afegir res més. Ii.dicant el fet, creiem que n‘ hi ha
prou.
Es evident que en la lluita per
la independéncia deis pobles sotmesos a grans Estats dominadors, hi
ha un desig d‘ entregar-se a totes
les experiéncies i a totes le3 gimnástiques culturáis per son propi
compte i sense tutela. Aixó s‘ esdevé sobretot en aquelles nacions
que mantenen un nivell cultural
superior al de ll organisació estatal
que ela té sotmesos. Així, per
exemple, Txeco-Esíováquia.
Txeco-Eslováquia, per a la
commemoració del Dant, ha fet
bellíssimes coses i per la coneixenga i la difusió deis autors mo
derna estrangers, amb predilecció
per els més singulars i de la ul
tra avant guarda, realisa eeforgos
eixemplars.
En les manifestacions teatrals
bohemies, tot alió que es art pur
i audag, es posat en lloc d‘ honor.
Correntment es representa a Maeterlink i Shaw, Keyser i Saint
Georges de Bonhélier, Synge (el
gran autor irlandés desconegut en
Espanya) i Verhaeren, D'Annunzio
i amb éxit sorprenent, les més ex
tremes follies de Marinetti. I aixó
al costat deis clássic3 raros com
Shelley i Mariowe, o innovadora
cora Crommelynck i Claudel.
Aixó s‘ esdevé a Txeco-Eslováquia.
Aixó podría passar en Valencia
si tinguera independéncia... espi
ritual. Ara per ara ens conformem
amb Pedro Mata.
Ja han aparegut els candidats.
Els hi han de tots els colora, de
totes les tendencies i de tota classe
d‘ intencions. Parlem sois deis de
la Ciutat.
Els republicans presenten al
senyor Azzati i al senyor Beltrán.
Amb dos candidats aixís el partit
república deu convéncer-se de que
no es va a cap banda. Ben mirats
i tornáis a mirar, confessem que
no ena agraden. El senyor Azzati
no va a Madrid, cosa que está prou

be. Pero es queda en Valencia; lo
qual es pitjor per a tots. En canvi
el senyor Beltrán va a Madrid i...
li preñen el peí.
El govern presenta al senyor
Lamo d‘ Espinosa, el qual ha publicat un manifest. Si es creu
acreedor a que el voten per el seu
manifest demostra estar badánt. I
si no es per aixó, per qué 1‘ han de
votar?
Els católics presenten al senyor
García Guijarro. Allá ella.
Els socialistes presenten—segons la premsa—a Indalecio Prieto
i a Fernando de ios Ríos. El primer
com que está al servei de la pluto
cracia bilbaína, i a més a més, al
servei de 1‘ espanyolisme, no ens
agradaría molt que fora pres en
serio. Ara si ens cal un pallaso...
En quant a Fernando de los Ríos,
tot i es-ent castellá, el preferiríem
a Prieto. Pero acó es parlar per
no callar.
Aquests son els candidats. Nosaltres votem en blanc,
Els jardins de la ciutat están
bruts i lletjos. Les estatúes son
maltractades, sovmtinent de la
manera més plebeua. L‘ aspeóte
urbá de' Valencia es, en fí, una
calamitat.
Acó indigna. Pero per si era
poc 1‘ altre día colocaren en V es
tatúa del Marqués de Campos unes
quantes barres de gel, que resistien
1‘ acció del Sol i del temps. Un
auunci!
La gent passava i mirava extranyada. Molts pensaren melancólicament en el destí de les estatúes.
Noaaltres pensaren! en la barra
deis concejals, molt més duradora
i glacial que les de P anunci.
Zaghul-Pachá, el célebre quefe
nacionalista egipci, ha desembarcat en Franga, després de P emprésonament i deportació a que el
va condemnar el govern anglés.
Els seus compatriotes li feren
una rebuda emocionant. Contestant al discurs de salutació que li
adregaren, va dir:
«Dea del punt de vista politic,
res he de dir, puix em trobe absent
de la meua patria des de 1921. Sé
úuicament que el régimen perdura
més fort que mai; pero tiñe, no
obstant, ferma esperanga en que P
Egipte recobrará sa plena indepen
déncia...»
Si els problemes nacionalistes
es resolgueren per la forga—com
creuen per ací—no hi ha dubte
que Anglatérra viuría tranquila.
Pero la forga a la llarga no val per
a res i els pobles opreaos triomfen.
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