El horitzons oberts
El nació nalis me, en certs nuclis treballats per tots el prejudicis, es una
limitació de la sensibilitat i la desconeixenfa de tots els problemes univer
sals. El descapdellar d‘ aquests raonaments va aixecant unes mura,lies
imaginarles i altissimes, en forma circular, dins de les quals, aillats completament del mon exterior, viuen aquells individus que han sentit V amor
de la seua patria i de la sena llengua.
Es ben fácil de desfer aquesta tesis, utilitzada correntment per a desenténdre ‘s deis problemes nacionalistes inmediats.
Els que argumenten aixís, semblen ignorar que el mon está, organitzat
per entitats nacionals i que en cada territori els homes tenen una manera
de parlar distinta. Talment donen a entendre que nosaltres volem innovar
agó, creant la primera nacionalitat i demanant el reconeiximent del primer
idioma. Aleshores sí que sería cert que nosaltres volem isolar-nos i que
ens voltem de mural!es. •
Pero es innegable que les nacionalitats i els idiomes existixen i que tots
els homes senten els problemes humans i universals a través del seu idioma
i de la seua nacionalitat. No hi ha, puix, fonament per a dir que un valencid, per exemple, al tindre reconeguda la seua nacionalitat i al parlar la
seua llengua perga les facultáis sensitives i rebaixe el seu valor humá.
El nacionalisme dl un poblé que renaix es matiza per totes les aspiracions i inquietuts palpitants de V época; en compte de tancar els horitzons
i de limitar el camp visual, obri les més ampies perspectives espirituals.
I els patriotes, ávids dl arribar al día triomfal de la llibertat, comreuen
totes les activitats i aporten al conjunt els fruits del seu treball i els
neguits de V hora.
Un moviment nacionalista no es una cosa freda, artificial, al que tots
han anat mutilant el seu esperit. Es un procés viu dl integració, influid en
cada moment per les realitats de fora. Es potser més bell de vore que un
poblé en situació normal i amb tots els drets garantits.
Tal goig s‘ experimenta en el renaiximent d‘ un poblé que hi ha qui
ha dit que valdría la pena de destruir ho tot per el plaer de tornar á
crear ho.
El ciutadá dl una patria renaixenta, com a treballador en aquesta
obra, té una sensibilitat varia i els horitzons oberts. Sens dubte hom el pot
considerar sicperior al ciutadá dl un altre tipo.

Lo que diuen els altres...
SANTIAGO ALBA.—No s‘ esveren de trobar en aquesta secció
el nom de P actual ministre d‘ Estat. Els política espanyols, incluint
i tot ela més despreciables, a lo
llarg de la vida tots han tingut un
moment de sinceritat que podría
reportar-se ací.
Ara que la qüestió del Marroc
ha produit un «moviment popular»
ens sembla oportú donar a conéixer lo que eacrivía en 1899 Santia
go Alba, quan encara no havía
conseguit entrar en lea colles que
monopolitzen el govern. Ea un text
de 1923:

«A voltea, P Estat no sois no
ajuda, no, dirigix la vida de la
nació, sino que la destorba o la
sustituix. Llavera les aigüea deis
que hem convingut apelar «raanantials d‘ opinió», s‘ agiten, ea revolten, ea deaborden, sembla que van
a arrasar quant hi ha prop. Els
que les exploten coneixen ja el
«secret» i limiten la seua previsió
a apartar ae una mica, a deixar
que el perill paase per sí mateix.
Les aigiie8 tornen al caixer ais
poca díe8 i aeguixen corrent mansaraent; i els explotadora de la
seua torga continúen la seua aieata
a la vora, acaricíate amb placidega per aquella remor que pogué
asustar ala timorata i suggerir ala

pecadors retórica arrepentiments.»
«L‘ opinió no cura d‘ organitzar-ae per aturar i irapoaar fórraulea d‘ higiene social que eviten
casos patológica cora els corabatuts, i la Prerasa, que ací, a Espanya, no es eco de P opinió, sino
Uur productora, reduída, domina
da per un vértig d‘ «actualitats»,
atenta sempre, per llei de vida, a
oferir quelcom nou, busca en la
succesió de temea lo que deuría
trobar en Y examen reflexiu, do
cumenta^ profón de cada un d‘
ella. I els partits, nuclia abigarrats
de persones i de grupa ais qui do
mina P excepticisme, mal poden
curar de 1‘ opinió quan coraencen
per no creure que existixca, i quan
P experióncia els ensenya que es
viu molt més tranquil i molt raóa
aolt sense commbi, amb eixa dama
veleitosa i ingrata, la preaentació
de la qual no s‘ exigix tampoc en
Palacio, arribat el moment de la
mecánica alternativa de nostrea
«partits de govertí» i a la que fácilment ea suplanta tuerce al consabut • «decret de disolució», font
de tota forga, atribut de 1‘ autoritat política i símbol acforat del
suprem be.»
«Tais son, tan impulaius i tan
estérils, els movimenta populara
espanyola...»
Després d‘ agó cal esguardar
les coses que pasaen a Madrid amb
un poc d‘ escepticiarae.
Els mapes fan conéixer les
fites deis Estats, pero no
les de les nacions, que sur
ten, al contrari, de la armo
nía de les llengües.
Leibnitz.

Els valeucians i Felip III
En els regnata de tots ela Austries trobem eadevenimenta qu-diuen la pugna i la inadaptació
déla valenciana a unes eostums
exótiquea i a un menyspreu a nos
trea liéis amb el que no a‘ aveníen
i també el malestar que planava
damunt nostre poblé des de que
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comen gá 1‘oratge d‘ intensa ponentada.
Pero certes raanifestaeions esDe la térra extranya
devingudes en el regnat de Felip III, després que la total expulNo hi ha com passejar per els
sió deis morescs abocava nostra
carrera
de Madrid—per aquest
Patria a 1‘ enderrocament económic, palesen cora cap aqueta an- guirigall de carrera madrilenys,
com fragata capriciosaraent, sense
tagonismes.
No hi ha en lloc un estudi ordre ni concert—per a vore coses
analítie que ens permeta fer-noa maravelloses, extranyes.
No ens referirá—ciar está!—al
cabal de la íntima significació d‘
tipo
de raalfeiner tan abundant a
aquella esdeveniments que apaigavá la máxima trascendéneia del la Puerta de Sol i al carrer de
fet de la expulsió, pero ben be po Alcalá. No ens referim tampoc al
den escatir-se les arrels llunyanes sablista professional que sempre es
inspirant-se en un criterí exclusi- ex oficiniste ex polisero, ex...
qualsevullga cosa, i que cuando
vament valencia.
«suban» los suyos será probableI foren els esdeveniments:
Felip III, rei de dit i fet a Cas- ment secretad del eéeretari de
tella i rei per ais efectes de la ex- algún subaecretari... o simplement
plotació i esclavització del poblé regidor. ¡I allavors s‘ enrecordará
de Valencia, vivía perllongades de nosaltres! Aixó, per ser cósa
jornades orgíaques, esmergant en que a Madrid abunda, ni ens ex
balls, caceres, viatges, etz., les tranya ni ens maravella. Es cósa
hores que tenía de menester el go- corrent a la capital d‘ Espanya.
Volem referir-nos, per eixeravern de 1‘ Estat, joguina de favorits mancats d{ escrúpol i sobrats ple, a una monumental ximenera
que hem vist nosaltres alextremdel
d‘ autoritat.
Per a satisfer aquella dispendis carrer de Sánt Bernat, ben aprop
cada día eren atíigits els ciutadans del elássie barrí deis Cuatro Caamb nous imposta que feien impo mins. Aquesta ximenera, al paréixer de fábrica, aixecada en mig
sible la vida.
Per mes contrast, a casa nostra d‘ un poblé on ningú trevalla, no
hi havía la recordanga del seny vos causa admiració? Nosaltres
hem meditat llarga estona davant
administratiu deis avantpassatí:.
En un viatge del rei a Valen d‘ aquest fet insólit que ‘ns recorda
cia, málgrat haver esdevingut el aquella famosa fábrica de pintes
poblé servil i sumís, casi si esclata en el país deis pel^ts. I hem tret
el disgust i tota veíen s‘ estava la conseqüsncia de que aquesta
gestant una revolta que no esmen- ximenera del carrer de Sant Ber
nat no es lo que pareix: sembla
ten les histories.
I així les coses, un demati ve- una fábrica, pero no es res més
ren estupefactes els valenciana que que un nou monument que Madrid
de les forques publiques, coca un aixeca per a divertiment del tu
ajusticiat que s‘ anara podrint i rista, per a atracció deis forasters,
consumint al aire, penjava com un lo mateix que quan fa surtir dipudelinqüent un ninot que represen- tat per T article 29 al Indalecio
tava un rei d‘ armes, amb 1‘ escut Prieto per a que entretinga ais de
reial al pit, el ceptre a P esquerra la tribuna ‘pública del Congré3, o
i les armes de Valencia sota els quan compra una fera per al pare
peus i amb una llegenda poc res zoológic dei Retiro. Així, davant
petuosa per a P Estat que no ha- d‘ una gavia, el cicerone diu al
vem pogut trabar perpetuada en foraster: «Lleona deJlSenegal, raga
desconeguda en aquest poblé on
cap historia.
Aquesta trágica farga té tota lá tantes besties pasturen». I davant
eloqüéncia d‘ un crit de rebelió de la famosa ximenera dirá: «Apaque s‘ ofegava en un ambient de rell de trevall, dues coses desconecovardía on encar flamejaven iso- gudes en aquest país—el aparell i
lades les purés esencies patries el trevall—amb les quals els pobles
que un jorn muntaren en darrera que están sota ‘1 nostre jou suen el
exhalado cap a P infinit, fins a P pa que nosaltres tranquilament
hora en que retornarán ais filis d‘ menjera».
No es aixó—ens diu un amic al
una futura Valencia deslliurada.
qui fem aqüestes confidencies—. A
V. Tomás i Martí
Madrid hi ha una gran producció
de certa mercancía... Vol dir que
aquesta no será la fábrica de.goQuant més un poblé s‘estivernadors civils, article del qual
ma la Uengua propia, més
es fa una grossa exportació a pro
gran es entre els altres i
vincias?
més coses gloriosas fa. per
Énric Durán i Tortajada
qué es més ell mateix.
Maragall.
Madrid 1923

Historia
de la Corona d( Aragó

Del 1 al 5 de Juliol es celebrá
a Valencia el III Congrés d‘ His
toria de la Corona d‘ Aragó, comprenent el seu estudi el període
que va des de Jaurae I flus el
compromís de Casp.
Per el retrás involuntari amb
que parlem de dit Congrés, farena
sois uns escaients comentaría.
No poden queixar-se els nostres investigadora de ti odre davant
una época oscura i poc atractiva;
el cicle históric presentat a ll es
tudi del Congrés enclou preeisaipent el període de máxima prosperitat del nostre Reine i de les
altres terrea de la Corona dl Ara
gó. En el compromís de Casp ja
fa un tomb la nostra historia i s‘
inicia la decadencia valenciana.
Malgrat haver-se obert el llibre
de V Historia per les senes págines
més saboroses i suggestives,. digam-ho una mica entristits, la gent
d‘ investigació i d‘ historia que
tenim a Valencia, ha eixit dei pas.
Res nou, quasi res que fora un
estudi complet, acabat, i sobretot
la revelació absoluta d‘ una ma
nera de treballar pintoresca i passada de moda allá aon la gent s‘
estima.
S‘ han presentat alguna treballs, molt pocs, que verament
mereixen la seua publicació. Ho
consignem només, perque no es el
nostre propósit senyalar concretament.
'
Potser la causa del paper que
ha fet Valencia en dit Congrés,
siga la divisió en capelletes deis
investigadora i historiadora del
Reine. L‘ organització i direcció
del Congrés ha estat en mana del
Centre de Cultura Valenciana. Els
que pertanyen a altra entitat, la
qual viu amb aquel! Centre dina
d‘ un régimen de competéncia, no
sola han permaneixcut allunyats
de les tasques del Congrés, sino
que encara han tet campanya en
contra. Nosaltres no sora afectes
al Centre de Cultura (ara en par
laré m*d‘ agó), pero creiem intole
rables certes actituts quan*es troc
ía d‘ un Congrés cien tifie al que
hi ha que anar seriosament.
Per aquelles abstencions, el
Centre de Cultura Valenciana ha
tingut P efectiva direcció del Congrés. No ha pogut esser més la
mentable. Organitzar un Congrés
d‘ história no es lo mateix que
regir un Centre dedicat exclusivament a extendre titols de director
amb algún propósit inconfessable.
Les coses que no han eixit be, han
eixit mal; pero totes han eixit, que
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nien!—la color augusta del temps,
han siguí emblanquinades amb un
gust veritableraent abominable.
Pero encara hi ha més. Ais
raurs han siguí adosats edificis
de... portland!
I aixó no es lo pitjor. Perque
han posat unes bigues de ferro per
a sostindre unes teles que impedixquen a la gent que no pague vore
P espectacle del Stadium.
I aixó es intolerable. Lleva
bona part de la magnífica perspec
tiva d‘ eixe pont, hirmónic sobre
tots, que 8* anomena del Reial. No
Iiera d‘ esmentar ela discursos deixa vore des d‘ una banda del
del president de la Diputado se- riu la banda oposada. Fa una iranyor Gimépez de Bentrosa. En la presió llastiraosa de fira improvi
sessió d' apertura i en la de clau sada.
Algú dirá que P obra del Sta
sura, el senyor Giménez de Ben
trosa pronunciá dos parlaments dium es una gran obra que diu
nacionalistes que nosaltres aplau- molt en favor de la Ciutat de Va
dim i oferim com un eixemple de lencia i que el seu empresari ts un
dignitat ais directors del Centre de home de molt de poder i de molt
bona voluntat. No ho volem discu
Cultura.
tir. Pero ereiem que si tant podeD‘ Aragó, de Mallorca i de Ca ró« es haguera valgut més que no
talunya vingueren al Congrés dis- s‘ aprofitara deis terrenys del riu.
El cas es que en la Ciutat de
tingides representacions. El senyor
Durán i Sampere, Cap de 1‘ Arxiu Valencia, que té tantes coses
hi3tóric de Barcelona, amb el qual lletjes i sense grácia, s‘ está fent
hem tingut un tráete molt cordial, una obra que contribuix a desgra
prengué part en la seceió d‘ Ar-- ciar raoltes coses bolles. I hi ha
queología amb un treball interes- una segona part més doloro3a:
santíssira sobre el pintor Borrassá. quasi ningú protesta.
Per a rematar, una adverten
El senyor Carreras Candi pronun
cia.
El Stadium sembla que a‘ ha
ciá una conferencia, al marge del
Congrés, que dit rodonament, fou de donar a una societat futbolísti
ca per a que faga allí les seues
una calamitat.
exhíbicions. Acó P ha fet objecte
Els congresistes feren excur- d' atacs per part deis enemics dl
sions a Lliria, Molvedre i Xátiva. eixa societat. Caldrá dir que les
nostres censures no tenen res que
El senyor Simancas, al llegir vore amb eixes mesquineses polí
un treball, deraaná que es flxara tico deportives? Per a nosaltres
una lápida en les Torres de Se- tots els clubs de fútbol son igualrrans, en homenatge al seu cons ment apreciables reentres no detructor Pere Balaguer. Aquesta raostren anti-valencianisme, ja que
iniciativa, recollida desde la prem valencianisme no P han de de
ia per el nostre company Almela mostrar.
Vives, la porta a 1‘ Ajuntament el
senyor Ballester. L' Ajuntament
P acepta i acordá que passara a
comissió.
En el darrer Aplec d‘ estiu celebrat 1‘ any passat en P ermita
de Sant Antoni de Bechí, es pren
gué P acord de que el IV Aplec,
«EN LA ATENAS
^
--------- DEL --------correspondít a aquest any, es ce
& MEDITERRÁNEO,,
lebrara en Vilarreal, tenint en
compte el nombrós nueli de valen
cianistes existent allí. S‘ han fet
gestions per a celebrar 1‘ Aplec a
Protesten! d‘ una manera since- Vilarreal, pero els amics d‘ aquell
ía, cordial, vehementíssima, de les poblé han desistit de portar avaut
barbaritats que s‘ están fent en el les gestions, en vista de determi
caixer de nostre riu, sobre tot en nados actituts que hagueren pogut
la part compresa entre els ponts donar lloc a un topament.
El IV Aplec, puix, es celebrará
de la Trinitat i del Reial.
Allí están fent un Stadiura, P també en 1‘ ermita de Sant Antoni
área del qual ha anulat la marxa de Bechí. De moment s‘ anuncia
natural del riu. A més, les pedres per al diumenge 5 d‘ Agost, i sois
antigües que va posar la junta «De si els valeñcianiste8 d‘ aquelles
Mura i Valla» i que tenen—que te- contrades cregueren convenient

dirán els ilustres Directora del
Centre. I acó no es. Quan les-coses
no es poden fer per a que resulten
be, es deixen córrer.
Encara lo pitjor no es aquesta
organització ridícola i sempre amb
r aspecte de que s‘ está iraprovisant; lo greu es el tó que prengué
el Congrés. Quants congresistes
llixqueren treballs en líengua va
lenciana? Potser ningú. I intervingueren en el Congrés senyo s que
es diuen valencianistes i que velen
tindre tots el nostres respectes. -

1? Aplec Valencianista en Beclii
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modificar la fetxa, es triaría altre
día. Qualsevol variació P advertiríem previament.
Els organitzadors de P Aplec
recomanen a tots els que tinguen
d‘ assistir, porten alguna orientació de carácter agrari i valencia
nista. En dit acte s‘ ha d‘ aprobar
un programa d‘ actuació del va
lencianisme comarcal.
Tota classe dl informes i noti
cies que es desitgen referents a P
Aplec i al viatge a Sant Antoni,
poden demanar-se en la nostra Reda.cció.

Vora el barranc deis Algadins
Vora el barranc deis Algadins
hi ha uns tarougers de tan dolg flaire,
que per a omplir d‘ aroma 1‘ aire
no té lo mon millors. jpdins.
Allí hi ha un mas, i el mas te dius
volguts records de mat infantesa:
per eils tiñe jo 1‘ ániifia presa
vora el barranc deis Algadins.
Vora el barranc deis Algadins,
s‘ alcen al cel quatre palmeres;
10 vent, bateut ales llaugeres,
mou son plomall i els seus troucs flus. .
En ells, millars de teuladins
fan un soroll que el cor enxisa.
¡Qní ouir pogués la xillerissa
vora el barranc deis Algadins!
Vora el barranc deis Algadins,
P aigua corrent los camps anega;
en sos espills lo sol llampega,
i trau 1‘ arróg verdosos brins.
Sona el tic-tac en los molius;
i al caure el sol, cassadors destres,
a joca van d‘ ánets silvestres
vora el barranc deis Algadins.
Vora el barranc deis Algadins
mourá demá les palmes 1‘ aire,
11 donarán los horts son fiaire
i sa canturía els teuladins.
Lo mas demá guardará dius
dolgos records i imatges belles;
jo no podré gojar ja d‘ elles
vora el barranc deis Algadins!
TEODOR LLORENTE
El qui no ama la llengua
que parla no s‘ ama a sí
mateix. L.a llengua fa 1‘
home.
Séneca.

EL STADIUM

TROSSOS I MOSSOS
Al repeudre la publicació de
Patria Nova, explicarém ais nostres llegidors quina era la situació
económica del setmanari i prometerem seguir explicant-la periódicament.
Ara amb més motiu, anem a
donar compliment a aquella pro
mega.
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Contra la hoatra voluntat Pa
Nova deixá de publicar-se la
setmana passada. Fet i fet la vida
futura del setmanari depenía d‘
aquest prudent determini.
La subscripció inicial que ens
va servir de base, es pot dir que
no ha sofert augment. En canvi,
per la necessitat de perfeccionar
el repartíment del setmanari i per
altres* causes imprevistes, les des
peases han superat els primera
cálculs.
Ili ha, puix, en F economía del
setmanari, un equilibri molt ñ.
Hem procedit cautament per tal
de que no s‘ entorpira el sistema
i novament aqüestes págines deixaren de produir el contacte entre
tota els valencianistes.
No hem pogut evitar, peró, una
mica de retrás en el pagament de
les quotes. Aquest retrás i el tindre
de publicar cinc números en el
més de Juny, determinaren 1‘ atur
forgós de la darrera setmana. Hem
preferit agó a contraure un deute
que ens haguera entrebancat per
a lo successiu.
L‘ inmediata reaparició no vol
dir que tots els perilla ja son lluny.
Ens queda encara la inquietut de
que es repetixca altra volta el
mateix cas...
Per a previndre aquests possibles cops demanem la cooperació
deis valencianistes. Patria Nova
existirá i esdevindrá el gran set
manari que tots anhelem, si se li
presta una ajuda franca, cordial
i comunicativa.
Valencianistes: Propagueu Pa
tria Nova! Aporteu subscripcions!
tria

Ssí

capdill (capdillatge precari!) de la
familia Iliberal, abragar-se a les
mateixes veixigues amb que ve
nuaut P unitarisme desde fa molts
lustres. La veritat: ens causa
molta vergonya. Cal que catalans
i no catalans sápiguen que no tots
els espanyols ens deixem medir en
aquest conflicto (ni en altre, ciar
está!) per Ta mateixa rasadora del
marqués d‘ Alhucemas.»
En la capital de Mallorca han
fet aquests díes unes festes en
honor de Ramón Lull, 1‘ home
singularíssim, de fama universal,
d‘ activitats múltiples, que per
primera vegada va fer parlar a
una llengua romang el llenguatge
de la filosofía.
Ens plau recollir d‘ aquest homenatge el fet de que la lápida
que indicava el carrer dedicat al
savi medieval i que estava en
castellá haixca sigut canviada per
una altra en la llengua del país.
Res de «Raimundo» ni de «Lulio».
No pot negar-se que en P Ajuntament de Palma hi ha persones
amb sentit eomú.
í«33

El nostre volgut arnic Lluis
Cebrián Ibor ha sigut nomenat
Director de la Biblioteca de la
Diputació de Valencia,
El felicitera de cor. Des d‘
aquest important lloc la seua labor
será altament benefactora per ais
nostres interessos espirituals.
Coneixíem al senyor que es
firma «Ñuño Febrero» com un perfecte madrileny importador de
llandes per al periódic que dirigix
el senyor Tomás; pero ignoravem
que escriguera el castellá tan mal
com 1‘ escriu. En un article, després d‘ armar-se un dau, el día
deu, diu: «conocedor de la indiosincrasia del presidente del Con
sejo Supremo de G-uerra y Ma
rina»...
Aixó es greu. Aixó es un insult.
Perqne Don Ñuño no solaraent diu
indio, sino que diu indiosincrasia,
que deu ser una cosa raes terrible,
una cosa capág de posar en movi
ment a tots els cown-boys del
Far-West.
La sort que té es que el general
Aguilera no deu llegir El Mer
cantil.

Traduim del setmanari España,
de Madrid:
«Per a molts menesters des
atináis ve invocaut-se el ñora d‘
Espanya; baix la suposada neces
sitat de la 8eua conservació, de la
seua permanéncia, de salvar la
integritat del seu destí, es mutila
tanta condició de llibertat, s‘ estreny tant P área de 1‘ espenta
espontánia, que podría u pregun
tar-so sí es una armatosta que no
p"ot resistir el moviment i la variació. Puix en res es fa tan mal us
d‘ aquell nom (qualificant-lo de sacratíssim) com en les discordies
amb els catalans; ni s' exhibía un
concepte més tísic de lo que pot
ser Eapanya com en la reputació
del nacionalisme; ahí es veu bracejar amb angunia en un mar
d‘ incoercibles realitats ais náufrecs de P ambició espanyolista
Per a Mantenedor deis «Jocs
sen8e més que les resialles disper Floráis» ha sigut designat En
ses d‘ unes idees i d‘ un sistema Francesc Moliner, diputat «pro
eegotats, d‘ un fracás históric. I vincial». Hi ha motius sobrats per
agó sempre, sempre. No passen els a dir que P elecció es un encert.
anys. Ahir veiem en el Senat al En Francesc Moliner es autor de

la proposició d‘ oficialitat de la
llengua valenciana, aprobada per
la Diputació. Aetuá de ponent en
1‘ Assatnblea de «Nostra Parla».
Ha demostrat sempre, malgrat pertanyer al partit conservador, una
consciencia valenciana i una adhesió sincera ais principis del nostre
ideal.
L‘ ha ver estat nomenat Mantedor es puix, un homenatge que se
li fa i un reconeiximent d‘ aquelles
dots.
El día .29 de Juny passat es
complí 1‘ aniversari de la signatura
del Decret de Felip V auprimint
les llibercats valencianes i unificant el nostre poblé amb Castella.
«Nostra Parla» de Barcelona
trameté un telefonema a «Nostra
Parla» de Valencia palessant la
seua adhesió en tan luctuosa data.
El día 6 del corrent doná una
conferéncia a Tales Vicent Tomás
i Martí, parlant deis fonaments del
valencianisme i de política agra
ria. L‘ escoltaren les personalitats
de més relleu del poblé. Ea acabar
el seu parlament nostre compauy
tingué d' algar se a parlar novameut, per a contestar a preguntes
que se li feren.
A conseqiiéacia d‘ aquest acte
es molt probable que es constituixca a Tales un grup valencianista.
Acaba de constituir-se la «Unió
Socialista de Catalunya». Per a
donar a entendre el seu esperit de
catalanitat, recordem només que
En Campalans i En Serra i Moret, els dos prestigiosos capdavanters del socialisme catalá, foren
els que impugnaren les afirmacions
ridícoles de Fabra Ribas contra el
nacionalisme de la seua térra.
En la noveila agrupació figuren
en els llocs directors homes coneguts de tots. Gabriel Alomar, 1‘
ilustre poeta de Mallorca, e3 el
President. Cristófor de Domenech,
filosof, Rafel Campalans, Professor
i Feliu Elíes, el tan estimat crític
i caricaturista, conegut per Apa,
son entre altres homes els elegits
per a regir la vida de la «Unió So
cialista de Catalunya».
Quina relació tindrán els socialistes catalans amb els socialistes
de Madrid? No ho sabem. Es molt
probable que ninguna. 1 es molt
probable que ingresen a 1‘ Inter
nacional amb personalitat própia...
Llixcau els periódics valencia
nistes PAI RIA NOVA i El Crit
DE LA MUNTANYA.
Tip. Ramón Soto, Cuart, 64, Valencia

