Totes les llengües no tenen la materna valúa. Hi ha 11 engües de les
quals pot prescindir un home cult sense cap angunia, sense penedir-se.
Vorá que per a seguir una disciplina científica, per a copear V estat d'
esperit del mon a través deis literats, deis homens de lletres, tal ¡lengua no
li es precisa. 1 potser aquesta 1lengua la parlan en una gran extensió
territorial multituts incalculables. Pero, fet i fet, aquesta llengua no li
es útil.
Aixís s‘ esdevé que la valorado de les llengües no pot fer se a mi) un
criteri d‘ estadística, que distribuix les principáis categories entre les mes
nodrides aglomeracions idiomátiques. Sois volem insinuar en aquest cas
un perill: que 1‘ anglés o ll alemany tingueren de deixar el seu primer
lloc a a7tra llengua inculta.
Afortunadarnent ll apreci d' una llengua res té de vore amb el número
de persones que la parlen. E¡ millor prestigi es aquell que pervé de la seua
riqueqa espiritual, del seu contingut. cultural, etz. Llengües d: un radi
miniscul, a lo millor ens donen un eixemple dl intensitat sorprenent.
Mireu sino V holandés. Saben quina fou la p'í oducció bibliográfica d'
Holanda en 1‘ any 1922? Puix 4.431 Ihbres. els mateixos que Dinamarca,
uns pocs menys que Txeco-S'ovaquia, que Italia, que Franca, que Anglatérra i que Alemanya. (Aquesta malgrat la seua fonda crisi en publica
34 352). Moltíssims rrés que Espanya. Saben quants llibres es publicaren
en Espanya? 927.
Quan es té una producció bibliográfica tan mitrada- com aquesta, tan
ridícola, hi ha que parlar amb discreció. Prou de nomenar el mercal d‘
América i el 200 milions d‘ americans de llengua castellana. Tanta gent
per a tan pocs llibres no dona dret a presumir. Ah! i no ob’idem de descomptar el tant per cent de pornografía.
Arribem a la consequencia final: Nosaltres, els valencians, tenim una
llengua harmoniosa, flexible, dolqa. Pero el seu domini espetit. No obstant
conreuant-se pot esser una llengua culta, estimable.
No vos diu el cor, valencians, quina actitud devem pendre? No es
euident que la substitució del castellá per a res limitirá el nostre horitzont
intelectual?

Lo que diueu els ate...
RICARD LEON.—Er. «La Es
cuela de los Sofistas», heu ls ací
lo que eng diu aquest escriptor de
Oastella, que té fama de castíg i
d‘ altres coses:
«El poblé espanyol nc ha patit
el contagi de lea epidéraies históriques qu‘ enverinarea a 1! aristo
cracia i a la classe mitja. A llurs
entranyes generoses viu la raga
plena de salut. I aqueixes funis
purés de la nacionaütat hi ha que
cercar les en la regió.
El centralismo burccrátic d‘ els
Borbons sepulté la vida local espanyola com 1£ abmlutisme militar
d'els Austries desintegra els elements nacionals, dispersant-los per

el mon. Ambdos dinastíes, ce'gades
par un error polític, real tziren la
mateixa liabor destructora; acabant d‘ interrompre l'apenes finida
restaurado d: Espanya, traent a la
raga de son centre, arrancaren les
darrergs arrels de sa potenta vida
en les regions i con ver tiren ti vell
solar en un mapa a la francesa,
baix el poder absorvent de P E>tat
centralista i burócrata. La vida
local d‘ Espanya que prodoí un.art
gloriós, industria original, comerg
abundós, agricultura próspera i,
sobre tot, carácters enérgics i inteniments sublims. Aquella vida
diversa i pintoresca d‘ Apagó i de
Ca-tella, deis pobles de Llevant i
deis Reialmes andaluces, es con
vertí en un provincianismo uni
forme, sens fesomía i sens ánima,

Abans qu‘ el centralisme abraonara amb abragada de mort a
nostres regions, en qualsevól ciutat
d‘ Espanya trovava el foraster una
sccietat culta i escoilida, un art
propi, una ánima local d‘ insospitada forga. Quan vullc apartar els
ulla de la vulgaritat i ramplonería
presente, llixc 1‘ historia de Gra
nada, de Salamanca, deSaragossa,
o de Sevilla. Els enginys, apenes
medráis, abandonen la llar nádina,
en escoltar els carits de sirena de
la yila i cort. Sois ciutats com
Barcelona i carácters com Pereda
i Verdaguer es lliuraren de la succió centralista. Huí es «ostra nació
una taula rasa on tot pesitnisme té
son seient. Perguére ‘ra la con
ciencia col lectiva de la raga; després la fesomía individual. Som
1‘ o.nbra d' un gran poblé que plora
ai peu deis sepulcres la mort de sos
ideáis.
Tot íutent de restaurado nacio
nal té d‘ esser sobre la base de les
regions; en elles espurnetja encara,
sota les grises cendres, les ásqü m
rojes de P antic foc sagrat. Els
hornea que tenen poca fe en la
vitalitat de la patria, posen sa fe
en 1* Estat que no es altra cosa
entre nosaltres, qu‘ el cacicase, el
modern feudaiisme. Ací 1‘ Estat
resulta infeeond; no es 1‘ orgue de
la funció social, sino el parásit deis
orgues nacionals.
Limitar s‘ acció en lo posible
equival a enrobuatir la. patria. Mal
coneix 1‘ ánima eepanyola qui crega qu‘ aquesta ha de trencar-ae en
molta bocina en quebrantar 1‘ hidra
del centralisme i recobrar les re
gions sa personaliut. Si, com es
cert, en Iberia conviuen varíes
races germanes, amb destina,
ideáis i] internaos comuna, ¿podrá
temer se qu‘ aquesta germandat
de races es trenque perque cadascuna d‘ elles alcance sa máxima
vigoria?... Davant la lliure concu
rrencia de les regions, sois cap la
por de que la més forta, feconda,
intelectual i treballadora impose
son sagell a les altres.»
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Lis arreis de la Sentíanla
Des de 1519 a 1521 toi el Reine
valencia es va conraoure en trági
ca lluita de Gemianía, aquell movirnent de dos principis. que topaven arab forsa.
Era la lluita d‘ absolutismo i
democracia, d‘ esclavitut i llibertat que es debatía arreu d‘ Europa,
coin trágica onada bélica que liavía invadit el mon civilitzat.
En a’guns pobles encarnaven
la lluita antagonismos relitjosos. A
la península Ibérica, on la Inquisició no havía deixat cap resquit
per on s‘ escolaren les inquietuts
d‘ Europa, la lluita estava plantejada entre els pobles i el rei a Castella i entre la pleb i els nobles a
V aiencia.
La lluita a casa nostra olería
qualques particularitats que raillor
que encornanar P esplicar les a
nostra pluma s' estimem tradnirles de Oonstantí Llombart.
Segons ell, 1' objecte de la Ger
manía fou «opoear-se a la noblesa
que temptava d‘invalidar els drets
que competien ai poblé, alentada
per P esdeveniment d‘ un príncep
que no representava P auster govern deis monarques d‘ Aragó,
quin poder eixecutiu estava tan
limitat a Valencia per sons institucions democrátiques».
A més la noblesa de Valencia
comencava a sentir la igualtat de
drets amb el poblé i més des de
que en la conquesta de Granada es
va confondre amb la fastuosa no
blesa castellana.
«El eixemple i les comuuicaGions més sobints entre Valencia i
Oastella després de P unió dl ambdós corones contribüiren, puix, al
desdeny amb que mira ja la nobiesa valenciana desd‘ alíavors els
rígids principis de nostra constitució foral, quina igualtat de drets
a germana va ais diferents estaments socials »
S‘ inicia una etapa de divors
en la que els nobles no sois reca
baren més previlegis, sino que
templaven de mermar els del poblé.
Un plet electoral encengué la
lluita, que atiá la circumstaucia df
haver abandonat els nobles al po
blé per por a una epidemia.
De la pugna volgué aprontar
se ‘n un tercer: el rei d‘ Espanya.
«Una cosa trobem notable i dig
na d‘ aplaudiment en la conducta
de la noblesa: i es que malgrat
deis mitjans oferta secretament per
el rei no consentiren nostres nobles
en fer causa comú amb el monarca
per menyscabar en res nostres
llibertats foráis. Lo úuic que acep
taren fou la intervenció de tropea
de Oastella manades per Hurtado
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de Mendoza, córate de Melitó i
Alvar de Bazán.»
Ressenyar els esdeveniments
capdals, les gestes deis agermanats, la significació del misteriós
Encubert i 1“ assasina.t de Vicent
Peris amb la denota déla Germa
nía, no es tasca que escau a aqueta
articles. Sobra d.r que despres de
venguda, el rei i els nobles s‘ en
camisaren amb el poblé, pero deíxaien intactes nosties llibertats.
Pero a Valencia li havíen bridat el seu poblé, el més uirnant
deis seus previlegis. Imposar-li un
jou aixi era ja cósa fácil.

V. Tomás i Martí
per a ser valenoianiste

HI I1A QUE CONÉIXER...

b>A PATRIA
¿No trobeu que la Patria es tet
alió que vos íoüeja i vos es volgut?
Volgut perqué liaveu aiegrat o
adoJorit vosire esperit al seu con
tacte—que tant iliga ia pena cora
1' -alegría, perque toe naix del cor;
—volgut perque allí están 1‘ amic
í el gurina i la dona o el negoei i
ei descans i la distracció. ¿No tro
beu que la Patria es P ambient i
les costums que millor con venen a
vostre carácter i la llengua que
parleu més íntimament i agradosament i. els milers de detalla que
vos envolten establiut una corrent
cordial entre ella i- vosaltres i en
tre vosaltres i els vostres córapatriotes?
Puix si ho compreneu aixina,
aixó es ia Patria. Que mai han
sigut, les coses del cor coses enrevesades i difícils de compendre.
—D‘ eixe modo—sol dir ajgú—
la meua patria es Benipárrell, per
que d‘ allí soc i allí vixe.
I té raó si allí se troba cumpli
da i agradosament isolat. Pero la
patria. s‘ eixampla amb 1‘ esperit
de 1‘ hotne cuant aquest estudia í
viatja i se complica la vida i necessita més ampies horisonts per a el
seu desenrotll.
—Aixina—diu un aitre—la meua
patria es el mon. I té raó si ha
corregut tot el mon i de tota els
paisos guarda un bell record i sab
tots els idiomes i lo mateix pot
conviure amb els samoyedos del
Nord asiátic com amb els tuareg
del centre d‘ Africa.
Pero ni es general viure cotnpletament isolat, ni molt manco
poder concretar els esperits variadíssims del mon i ser absolutament
cosmopolita. Per aixó la Patria se
concreta en una unitat tenue mig.
Totes les demarcacions valencianea conserven eixa unitat en la

fesomía del poblé, i les petites di
ferencies no afecten a. P arrel d‘
aquest, sino a petits detalla externe.
P,iro quan varíen de tal modo les
característiques que se perd la
semblanza básica es que haacabat
P unitat que anomenem Patria. Es,
puix, Patria eixa unitat d‘ historia,
llengua i carácter. Valencia (deacomptant els pobles afegita per P
arbitraria diviaió económica de P
Eetat) ha tingut; i té eixa unitat.
Valencia i el rest d‘ Espanya, no.
No sois no s‘ han fundit per fet
expontani de la Naturalessa o deis
pobles (com ja vorem aitre día),
Bino que en alguus casos han segut
contraria en aspiracions i sentiments.
¿Compreneu ara per qué es
irracional creure que se pot ser
espanyol primer que valencia? Com
es lógic que no se pot ser europeu
primer que francés o alema o ir
landés. El tot no pot existir sense
la part. Si Espanya se desfera i
cada región tora un Estat independent, es natural que, malgrat haver de.-aparegut Espanya, seguíríen existint Galicia i Castelia i
Catalunya...
Primer que res se es valencia.
Perque, aderaés, Valencia lio es
una agrupació arbitraria o incon
creta o empoürida. Té una capdal
importancia, un linatje i úna títols
gloriosos. Es una nació amb idioma
i esperit i vida propis. Sí; una
nació amb idioma; mes que no vullguen els que afexigen a 1‘ incultura
el baldó de ser filis a quina mai
semblen boíles les rnillors qualitats
de ea maro.
I ja vorem en atre article
aqüestes coses.

Mestre Pla

6L055E5
Amb raotiu de les festes de
Maig, Valencia s‘ engalana una
mica; una mica no més, perque,
corrí ern deia un amic valencianófi!—apassionat i defensador fina
deis nostres grans detectes—res
guanya lo naturalment hermós
amb postigos perifolla Ili ha ais
carrera una mica de arquitectura
«fallera»—¡ai, quines coses hern
vist per eixos carrera de Deu!—ais edificio una gran cantitad de
cale empastissada—no haveu vist
fina algún edifici de pedra sacrílegament cobert de blanc?—i tots
ens hem fet un trage nou.
En aquestos díes de benaurades
festes, tot aquell que ha tingut un
llit per Hogar ha fet un mes de
maig que be sembla un agost...
Pero agó no ve al cas. Lo impor
tan t es pensar que Hs forastera
haurán quedat satisfets. Han tin-
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gut processons, balls, toros, footEN LA ATENAS
ball, reis d‘ Espanya i misses amb
--------- DEL ---------orgue.
MEDITERRÁNEO*
Per cert que en vespres de tes
tes tot valenciá sentía una forta
inquietut; la més petita deficiencia
De primer antuvi pot ser 1‘ amic
pública semblava un abús que era
neeessari tallar en benefioi deis llegidor al vore aqüestes titolars
forastera. Si els fondistes pujaven tindrá el pensament de que ais
el preu deis hostatjes, ¿qué diríen jardins de Valencia van a instalar
els forastera? Si els tranvíes teníen una menagerie ben engabiada per
un moviraent capác de fer bailar a diversió e ii strucció d‘ infants i
la «rumba» a la viatjera manco majors. Pero no es faca cébales
exuberant, ¿qué diríen els foras hiperbóliques 1‘ amic llegidor.
tera? Si ais carrers no mancava la Agí no estern encar més que per
clássica pols o el f->nc, o els ado tiñere uns volátils més o menys
quine es declaraven «separatistes», comestibles. No pasem d‘ un gaUiner de postín.
¿qué diríen els forasters?
I^es besties de que atiem a par
Censurable es el fet innegable,
lar
eren besties d‘ altra mena, bí
exacte, de totes aqüestes deticienpeda
implumes, vulgo persones, i
cies. Pero per nosaltres el foraster
pot dir lo que li semble; sempre que perdonen els que siguen perso
considerarem impertinent la seua nes de dit i fet per la comparauga.
Aqüestes besties foreu un estol
queixa. No hi ha per a tant. Apart
de que si el nostre «excelentíssim» d' incivils de totes edats i sexes, de
Ajuntament hagués netejat aques la ciutat i forana, que com un retos díes la ciutat fora tal c >sa res- mat de buláis, elefanta o hipopótar-li classicisme a Valencia—ais tams han passat trepitjant nostres
nostres regidors no s‘ els pert un pares ciutadans coiu una selva
detall—el foraster permaneix en verge, deixant a son pas una ca
Valencia cinc o sis dies i les rao- rretera més. aproíitable que les
lesties dl aquesta petita temporada poques que ens concedix l- Estat
ja sabem 011 poden arrivar. Nosal espanyol.
Si algú vingué a les festes pentres, en canvi patita aqüestes masant
que tenia de vore ací un
teixes molesties els 365 díes del
any i no ix deis nostres llavis la verger, ¿qué haurá pensat davant
d‘ aqüeixos muntons de térra amb
més petita queixa...
I poden creure els forasters— unes vagues senyals de verdura
ho diguem amb ia ma posada al calcinada?
Suposem que P Alcalde per digcor—que nosaltres tenim una sensibilitat tan delicada com la d‘ ella. nitat i per un aentiment caritatiu
Més encara; no sentim la pols que d‘ amagar el grau de educació de
engolixen elis, ni el fanc qu‘ ells molts de casa i de fora que han
trepitjen. Sentim ¡ai! la pols qu‘ anat a fer íesta, manará que inmeengolim nosaltres i el fanc que diatament donen un poc d‘ aspecte
nosaltres trepitjem... I el que tre- de jardí a lo que té el nom d‘ aixó.
pitjarem per onmia saecula saecnlorum. Amén.

Besties ais jardins públics

Enric Durán
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Torta jada

V OCABULÁRI

«En corapte d‘esm,icolar-nos»..,
En eixa paraula es fácil trovar
amagada la paraula mica o miqueta. Així es que esmicolar es dividir
Prop del Meditarrani, el poblé, tant petit, en parta menudes, fer trogos peera alegre i com una gavina de "tan blanc; * tits, etz.
«Trontollen i donen la sensació
darrere una muntanya,.tota rotja peí ñaue,
de que van a desfer-se»... Tronfoi un cel, blau i seré, marcant el infinit.
llar-se es moure ‘s d' una manera
S‘ aspirava de tot un ambient esquisit
de trevall, de purera, de dolcíssiina pan;
inharmónica i potser violenta.
ambient de meleiígía, inolt fonda i molt
«Será una de les meues piime[suau; res cures»... La paraula cura pot
ambient indescriptible que omplia 1‘esperit. significar curació o guariment i
Poblé de cors honrats, poblé de peixea- també cuidado, que ia gent valen
[dors ciana sol dir cuidao, forma que
que, fora ‘1 mar, apenes sabíen més amors; s‘ ha d‘ evitar perque es molt
els homés forts, les dones totes morenes- . lletja. La -segona significació de
cura la troveu inclosa en el mot
[blanques
i en els ulls d‘ ells i d‘ elles unes mirades compost pro-cura-dor, el que té
compte d‘ algo en lloc d‘ altre.
\
[franques.
A les hores de sol, tot hom al seu quefer
Terrer = térra, terreny.
«El títol que encapsala aqües
i els gosos i gallines“menjant junts peí ca[rrer. tes línies»... Encapsala = encabeza.
«El formós daler de restaurar
JACINT M.a MUSTIELES

El gobíe

tot lo que fon nostre»... Daler =
anhel.
«S‘ advertix també la tónica
camperola»... El castellá de camp
forma campesino;. nosaltres de
camp formero camperol.
«Faena feixuga»... Feixuc es
igual a pessat. Un feix es una
cárrega; una cosa refereüt al feix,
una cosa feixuga, es una cosa pessada.
I a propósit del feix parlem del
feixisme,nomque en nostrallengua
s‘ ha intentat donar-li a lo que en
itaiiá e3 diu fascismo derivant-ho
de fascio (feix).
En castellá ha intentat algo
semblant En Miguel d‘ Unamuno. En les senes sátires del moviment que capitaneja Mussolini ha
posat en circulació la paraula fajismo derivada de fajo (feix). Hi
ha que fer constar que no lia tingut aceptaeió.’
El Cicerone

OTES DEPORTIVES
Catalunya i Basconia s‘ han
disputat el campionat d‘ Espanya.
Son les dos nacionalitats de V Es
tat espanyol que tenen més viu el
sentiment p'atriótic i que han assolit una visible superiorítat esporti
va sobre les aLtrfes terres que viuen
baix la governació —algán nom ha
de tindre—d; En García Prieto.
L‘ «Europa»—o siga Catalunya
—ha perdut.
Tan sois com a curiositat vagen
les següents dades que en tot cas
evidencien la manifesta superioritat deis catalans en aquest partit:
Corners. —Primera part: En foren tirades tres contra el Bilbao
per una contra V Europa.
Segona part: Cap contra els catalans per quatre contra el bascos.
Freekics.'—A la primera part
se 'n tiraren sis contra els bilbains
per tres contra eis catalans; a la
segona part vuit per un!
Off-sides.—Se ‘n pitaren, a la
primera part, quatre contra el Bil
bao per tres contra 1‘ Europa i a
la segona part dos per un.
Parades d‘ En Vidal: set a. la
primera part; sis a la segona.
Parades d‘ En Bordoy: tres i
una a cada part.
The Whip

TROSSOSI MOSSOS
La Correspondencia de Valencia
ha fet úna evolució regressiva. Huí
es aquell diari cursi, enorraement
cursi, que es llegía en les vetllades
farailiars de la «clase media». Ha
tingut entremig una época de va-
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lencianitat i de juventut idealista.
Des d‘ aleshores li ve la denomi
nado d‘ orgue deis valencianistes,
que baurá que sustituir-la per altra
més eufónica, menys desagradable
ais oits d‘ un Gobernador, dl un
militar, cP un funcionan de 1‘ Estat, de tota la zoología que patim
els valencians com a poblé oprés.
En aqüestes festes La Corres
pondencia de Valencia, obbdant
tota dignitat valenciana, s‘ ha sentit el diari de les senyoretes clorótiques, deis «clododdos», de la
burocracia centralista, deis provincians. Hi ha que vore! Ni Las
Provincias, que es 1‘ únic diari de
Valencia «fervorosamente monár
quico», malgrat que el fundara
Llórente, té punt de coroparació
amb La Correspondencia.
En La Correspondencia haurán
trobat els Uegidors aficionáis, cóm
estaven endregades les cumbres
deis Reis, a quina hora es llevaven
i tots els altres detalls intima.
En La Correspondencia s‘ han
publicat dues fotografíes deis Reis
d‘ Espanya i una salutació coenta,
plena de toriteríes.
Pero La Correspondencia s‘
haurá venut molt; els seus representanta haurán rebut alguna supe
rior sonrisa d‘ aprobac;ó i felicitaciona d‘ aquest i de 1‘ altre.
Noaaltres que un día posarem
en aquest diari les nostres esperanges, mireu quín to de melanco
lía tenim de pendre! L‘ amargura
d‘ aquest moment no P oblidarem
mai.

La Correspondencia de Valencia
publicá aquella salutació al Reí...
En canvi «La Coronació de
no8tra Patrona», revista que dirigix Joaep M. Bayarri, publicá
aquesta altra en la que hi ha un
valent patriotiame:
«Haveu vengut a Valencia.
Valenciana conscients, ni sabríem fer un estudiat silenci en la
vostra visita a Valencia, ni ara
arrastrarse ditirámbics, en postu
res juglaresquea, a les vostres
plantes.
Jefe del Estat Espanyol tan ben
odiat per nosatroa, venia a la capitalitat de la nostra Patria Valen
ciana a rendirii pleitesía de vene
ra ció a nostra eccelsa Patrona.
Católica valenciana; fer venta
aimadors i propugnadora de lea
fon.des peculiaritats espirituala en
nostres creenciea, en defensa de
les qu‘es deixaríem fer a trosos,
oa saludera, en nostra propia llengua, estimant la visita.
Patriótes vah nciaus, tot« loa
díes es despertetn ofienant-n' a
nostra Patria Valencia, per quina
defensa 03 deixar íetn fer a trosos,
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osevoquem clamadors nostres drets
i llibertat detentáis per 1‘ Estat
que regiu i en forsa d‘ oir—i vore
que se pretén la cfectivitat—que
la llenguá espanvola es la caste
llana, que la «Historia d‘ Espanya»
es la historia de Castella, que la
Patria espanycla es la nació caste
llana, havera de confesar clararnent i forta que no se sentim
espanyols un instant i que ens
causa tristor així vostra visita, que
no ens servix cap esperansa d‘ una
esmena que el Dret i la Justicia
reclamen i que esperera—sens deixar de llaborar—de la protecció
de nostra Patrona que es Mare de
Desamparats...
Acás havera pregad a d‘ Ella
per V Estat Espanyol, perque tam
bé obediente a la Iglesia, tots los
díes encomanem al cel a nostres
enemica.»
Compareu!
Lea festes de la Coronació af
han celebrad d‘ una manera, brillantissima. Gent per totes bandea,
una gentada incalculable. I les
cerimonies i els festejos concu rridíseims.
Els carrera estaven adórnate.
No direm que bellament perque
d‘ agó hi ha que parlar una estona.
Els artistes valencians han donat
una nota colpidora de mal gnst.
Qué lletjors, qué grolleríes, qué
falta de sentit artístic! Han cregut
per lo vist que la questió era
omplir, posar moltes coses i molts
de colora.
Els adornos de la Baixada de
Sant Francesc eren irresistibles.
Una guitarra i un cistell amb ñora.
La gent desviá la seua indignado
per 1‘ humorisme i plantá un retol
que día: «Ala raillor falla». I es
ciar, no hi hagué altre remei que
llevar tot alió.
Le3 supresion8 sl hagueren pogut portar per gairebé tota els
carrers. Les torres de Santa Cata
rina i del Miealet, siluetetja.des
amb perilles e'éctriques eren de lo
més bonic. En canvi el Sant Martí
de P esglesia, pintat de negre,
dona va una pena!...
Una, compensado agradable ha
sigut P abundancia de banderes
valencianes. L°s quatre barres en
els rodabalcons, en els ares. De
tant en tant obiravem una bandera
espanyola, sola, trista. Era, seguraraent una equivocació. Aixis les
festes han tingut en parfc un caient
valencianissim.
A més del mal gust els artiftes
valencians han palessat una igno
rancia completa de P heráldica.
Per qué posen dos barres, repre
sentad la bandera valenciana? v

En P inauguració de la Fira de
Mostrea estigueren els Reis. El
senyor Lassala llixqué un discurs
tabarristic que ensopí a tothom.
Al final, per a desfer aquest efecte,
llangá una quants «vivas», al Rei,
a Eapanya a Valencia. Una contestació moderada del públic i rea
més.
Pero heu ‘a ací que el senyor
Lassala es dona compte de que la
Reina també estava allí i de que
havía estat prou indelicat no donant un «Viva la Reina». Allavors,
quan ja havíen transcorregut uns
minuts i el públic alenava tran
quil, s' aixeca el aenyor Lassala i
fort, molt fort, crida: «Viva la
Reina!» Quedava subeanat el seu
raancaraent.
La Reina es somrigué. El públic
contestá i la sala (no P orador) es
plená d‘ iraa forta remor...
En aqueat acte escoltárem al
Ministre de Fornent senyor Gasset.
Es petit. Té una veu de borratxo,
cosa que es contradiu amb les seues
aficcions hidráuliques. Fa paragrafs redons, d‘eixos que tanmateix van be per a una .Fira de
Mostres com per a una carretera.
Després de conéixer al senyor
Gasset, creem que amb aquests
Ministres Espanya es salva. Ja bo
vorán, ja.
Un día es doná un miting sindi
calista en la Llontja. Altra día ens
soltá allí un disco el senyor Lerroux. Ara s‘ ha aprofita per a un
ball aristocrátic. Demá... demá
quí sap P us que li escaurá a la
Llontja de Valencia.
No es agó lamentable?
Abans de vindre els Reis dl Espahya, s‘ empresoná a aquells individus considerats com a perillosos.
Ens han dit que aquesta mida es
dirigí principalment contra els homens cP idees, entre els que no bi
havia, per cert, ningún republicá.
Afegixca ‘s el núvol de policíes
que caigué sobre la Ciutat, la
guardia civil, etzétera. Es compendrá per Utes aqüestes precaucions
que els Reis esraven ben segura.
No obstant les mesures de vigi
lancia augmentaren. Dos llores ans
de passar els Reis per qualsevol
banda s‘ havía pres alió militarment i s‘ interrompía la circulació.
La Majestad, amb tot agó, no cal
dir, patix una mica. Pot estiraar-se
un Rei aixis?
Verament aquest paperet de
Rei deu fer un fástic! Nosaltres no
1‘acceptaríem. I menys d'Espanya.
En Espanya fins els -Reis son des
graciáis.
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