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La colaboració en el renaiximent valencianista
En Zl obra de refer la riostra 'patria, tenen cabuda tots el a valencians i
totes les vocacions. Per a participar en eVa no hi ha que esser forgosament
un propagandista actiu deis ideáis de llibertat valenciana. Éls homes de
gabinet, apartats de ll adurull del carrer, els literats, els professionals i
els obrers més humils, tots, cadascú *-u el seu treball normal, poden ajudar
al renaiximent valenciá, sempre que no estiguen conduits per el desamor
a les coses propies.
Fiar excluxivament el recobrament de la consciencia valenciana i V expansió de les nostres activitats, a les tasques politiques, serta un greu
error. La política guanyará el cor deis ciutadans per a la riostra causa,
obrirá les portes, ara herméticament closes, de les corporacions publiques,
pero no elevará ella sola el nivell espiritual i cultural del poblé valenciá,
no fará que es deixondixqnen arreu les virtuts nostrades i que la llibertat
siga una conseqüencia ineludible de la plenitut i capacitat assolides.
En el renaiximent valenciá interessen igualment els treballs d‘ investígació, les creacions artístiques, la feina d!' escriure págines belles i elegants de prosa valenciana, els esports de tota mena., ll excursionismo, que
revelaría 1‘ espléndida formosor de la nostra térra i enseny infa a esti
marla, V aprenentatge perfecte deis oficis, el miliorament de les industries
i 1‘ enlairament de les masses obreres cohesionades per V ideal humá da la
seua redempció.
No oblidant quan escrivim o quan esmercem les nostres energíes en
algún d‘ aquells afers normáis, que som valencians i filis dl una patria
esclava, farem tant com él que més per que Valencia retorne al seu govern
propi i puga decidir el seu desti. Es sois un fet. de. con>c. encía colectiva lo
que cal per a que Valencia trenque els lligxms de dependéncia. Están lamentablement equivocáis els que creuen que el valencianisme tendix a uni
ficar les idees Lels sentiments individuáis i que es contrari a que els valen
cians, com obrers o com burgesos, lluiten en defensa deis seus ideáis. Uns
i a/tres, pero, en aquesta lluita poden esser ben valencians per que la
patria: es de tots.
El valencianisme, com queda dit, no excluís cap ideal, sino que pot
aliar-se amb els més distants.

Lo que diuen els altres...
PIO BAROJA.—En les obres
de 1‘ estimat novelista base s‘ hi
troben opinions i comentaris que
escauría divulgar agí. Pero no for
men raai un fragment amb la necesáaria unitat i coherencia.
Baroja, tan original i rar, es
base pels quatre costats. D‘ espanyol no té res. Agó ho pot consta
tar qualsevol llegidor, malgrat que
les paraules i les idees de 1‘ escriptor devegades vullguen contradir
el seu esperit racial.
Convidat per la Junta de Cul
tura Basca, Baroja llixqué una
conferencia que va titolar «Diva
gaciones sobre la Cultura». En un
deis capítols explicá el seu «Ideal

de España». Auem a reproduir-lo:
«Qué volguerem que fora Espanya? Qué volguerem que fora el
país base dins d‘ Espanya?
Tal vegada els esp inyols con
testaren! cadascú de distint modo
a aquesta pregunta. Jo volguera
que Espanya fora molt moderna
persistint en sa línia antiga; jo
volguera que fora un focus de cul
tura ampli, extens, u:i país que
reunirá 1‘ estoicisme de Séneca, i
la serenit t de Velázquez, 1‘ exce
lencia del Cid i el braó de Loyola.
En eixe focus de civilització his
pánica en que hi haguera 1‘ integració de tots els sentiments i deis
principis étnics que han constituit
la Península, m‘ agradaría veure
el país base com un nueli no llatí,
com una font d‘ energía, de pensa-
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ment i d‘ acció, que representara
els instints de la vella i oscura
raga nostra, abxns d‘ esser ama
rada de llatinitat i d‘ esperit semític.
Herder diu en un deis seus llibres: «La perfecció d‘ una cosa
consistix en que siga tot lo que
e'la dega i puga ser». Es lo que,
després d* Herder, entrará de pie
en la filosofía d‘ Hegel, amb el
nom de Werden, i será el devenir
o arribará a ser en els idiomes
llatins.
El devenir d‘ Espauya estará
en la fructificació i en el desenrotll de tots els seus elementa ét
nica, com el devenir del país base
sería no borrar-se del tot en la
llatinitat, sino donar a la seua cul
tura un carácter propi peculiar no
llatí.
No es estrany que, pensant
aixis, jo hatja tingut P aspiració
de donar un matig no llatí, poc
retóric i poc eloqüent, de precisió
i de sequedat, dins de la literatera
espanyola.»
Si el base fora un llenguatge
flexible i apte con el de G-alicia i
com el nostre, Pío Baroja formula
ría també la reivindicació del
seu idioma...

Les seues finalitats
Els valencians de Barcelona...
Q ié fan els valencians que viuen a
Barcelona? Per lo general han sofert una transformació completa en
P ambient barceloní. Son purtidaris deTependre la tradicíó de lli
bertat valenciana i estimen amb
ull3 tendres la nestra llengua i totes
les manifestacións de 1‘ esperit va
lenciá. A Barcelona viuen railers
dl aquells valencians. Pero qué
fan els valencians que viuen a Barcela?—tornem a preguntar.
Fms ara no aavem que feren
gran cosa. Els valencians no han
anat a engrossar la maesa deis
anóniras. En literatura o en art,
els valencians s‘ han destacat. Ernest Martínez Ferrando—germá
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del nostre company Eduard—es
un prosista perfecte, considerafc
com un deis indubtables valors de
la moderna generació literaria.
Miquel Duran i Tortajada—germá
d' altre company nostre, d‘ Enric
—ha dirigit els diaris raés importants de Barcelona. I aixís aniríem
recordant noms de valencians que
treballen amb profit i gloria.
Pero colectivament, aquells va
lenciana vivíen inadvertits. I enca
ba lo més trist era la indiferéncia
que pareixíen manifestar envers
Valencia. Un fet ha vingut a de
mostrar que aquells valencians
pensen en 1 esclavitut de la nostra
patria i volen contribuir a de311 iurar la seua ánima.
Eixe fet, al qual eos acabein de
referir, es la constitució d‘ una entitat denominada «Germanor Va
lenciana», de la que forma part
una selecció nombrosa de valen
cians residenís a Barcelona.
«Germanor Valenciana» pensa,
entre altres coses, treballar per la
mutua compresió de Catalunya i
Valencia. Inmediatament cursará
una lletra per tot el Rpgne oferint
enviar gratuitament llibres, folléis
i revistes de Catalunya. Aquesta
tasca es descabdellará d¿ una ma
nera intensa, i per lo tant es de
creure que els seus fruits serán d'
importancia.
La distribució de les revistes i
llibre» es fará teniut cura de la
profesió i orientacions d‘ aquell a
q ii vagen dirigits. Ais raes-tres s‘
enviarán revistes de pedagogía,
que els donen a conéixer en aquest
aspecte el moviment de Catalunya,
etz.
Per a comentar aquesta actúació, «Germanor Valenciana» ha
confeccionat unes llistes de valencianiates amb totes les indicacions
necessaries.
E's noatre8 llegidors que vullguen rebre informació dl algunes
coses de Catalunya, polen adreC-ar-se a «Germanor Valenciana»
(Boters, 16, Barcelona), demanant
esser incluits en aquelles llistes.
Altra part essencial deis fi s
d‘ aquesta entitat están relacionáis
amb els noatres escriptors i honres
de fierres. Nosaltres—han ditqual
que vegada—no tenin revistes a
Valencia, per manca de diners.
Aón hem de publicar un treball d‘
investigació, un article literari,
una poesía simplement? A una re
vista madrilenya i en castellá!
(Declarem que ignoravem la col-lo
bo ració deis valencians en les re
vistes madrilenyes. Potser siga
una i 1-1 u s i ó...) Puix be: «Germanor
Valenciana» obrirá de bat a bat
les planes de les revistes catalanes
{La Revista, Quaderns dl Estudi,
etz.) per a que els escriptors va

lencians paguen escriure en valenciá. Agó en realitat es fer reviure
els primers anys de renaixenca
literaria de Catalunya i Valencia,
quan les revistes catalanes i les
poques revistes nostres palessaven
en el seu tejjt una confraternització deis dos grups d‘ escriptors.
No hem pogut només que aludir
a dos projectes de «Germanor Va
lenciana». La extensió de aquesta
nota ens impedix seguir.
Els valencians de Barcelona s‘
apleguen a nosaltres per desvetllar el poblé. Molt bé. Els donem
les nostres mans en proba d‘ amis
tad. Compten amb nosaltres per a
tot.
No hi ha cap raó que justi
fique el canviar d‘ idioma
en el precís moment d‘ haver d‘ expresar per escrit el
que, parlant, expressaríem
en el nostre propi Ilenguatge.
Malebranche.
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El nostre Ajuntament, per unaniraitat—ai, qu‘ es ben extrany
aixó de la unanimitat en els nostres earissims regidorsl—ha fet
seua la iniciativa de Pestimat eonfrare La Correspondencia de Valen
cia i ja es un fet lo de «El rincón
de los artistas» ais Vivers raunicipals. Molt be. La idea ens pareix
exceleut i digaa de que la porte a
la realitat el senyor ¡Samper, pre
sident de la comissió de passejos,
advocat i sentimental, que en una
nit memorable tingué la delicadega d' estampar un bes al front
del venerable Guimerá en nom de
la Valencia artística...
L‘ amic Hernández Casajuana,
simpátic sempre i humorista quasi
sempre, ha glosat, en un article
que encara no sabem si está escrit
en serio, la sesió municipal en la
que ‘1 nostre Ajuntament aprová el
deliciós projecte. 1 en dit article
recoraana al Circol de Belle3 Arts
que al fer se eárrec de la orientació i protecció del «Rincón de los
Artistas» tinga en eompte la visió
de tots els jardína de P extranger
pera fer-los reviure en aquest trog
deis Vivers municipals guanyat
per a ‘Js artistes a la «coentor pro
vinciana». I Casajuana ens conta
que a Roma está la «Passaggiata
del Monte Pin ció», i que a Floren
cia está el «Giardino di Boboli» —
¿Boboli? Aixó, en la ploma del
‘aplaudit autor festiu, pareix un
camelo—i que al Pare de Bruselas
hi han arbresamb rellontge pol-

sera i que a París está el Bosc de
Bolonia... i Poincaré.
No creera necessari mirar afora
per a embeilir el «Rincón de los
artistas» valencians. Tenint Va
lencia una tradició ben remarcada
de jardinería i d‘ arquitectura mo
numental— ¡quants jardins, i quants
monuments d‘ estil Renaixement i
Gótic pur escampats per la nostra
terral—es en el propi mirall on
hem d‘ inspirar-nos. En últim terme, no hi ha com deixar la construcció del jardí al lliure art deis
nostres mestres jardiners, poblant
el lloc de belles i gracioses estatúes
deis nostres mestres esculptors.
També hi ha una bella obra a
fer colaborant pintors i jardiners,
i lo que amb flor tallada—per
eixeraple, en la Batalla de Flors—
fan, amb el seu esforc, que done
un bell resultat artístic, amb la
combínació de flors i brancatjes
vius donaría un resultat espléndit.
¿Una reproducció de la barraca
clássica? ¡Magnífica idea del amic
Casajuana! Aixis els forasters ¡i
els nostres filis! voríen lo que fatalment desapareix de 1‘ horta, P
emblemática barraca deis nostres
avantpassat*.
Ara un prec al Circol de Belles
Arts, a P Ajuntament, ais artistes
valencians i a Casajuana... ¿Per
qué a un bell ja1 di de Valencia,
fet per jardiners valencians, destinat ais artistes de la nostra térra
i on s‘ aixecará una barraca sim
bólica, hem de ano aunarlo «Rincón
de los artistas»? ¡RA.CÓ DELS
ARTISTES! Aquest es el nom
exacte, amorós, ínpira, el que correspón al lloc on es reunirán uns
hornes que artisticament están deslliurats de tot jou extrany i tenen
una forta i viva personalitat.
Aixís acaba P amic Casajuana
el seu article:
«Una barraca linda, amplia,
detallada y dignificada por el arte,
será el símbolo del «Rincón de los
Artistas». Que de la barraca senci
lla y humildísima vinieron nuestros
artistas abuelos, aquellos que crea
ron nuestra escuela gloriosa e hi
cieron escribir en oro el nombre
de Valencia.»
Pero es que si tornaren els nostres artistas abuelos i llegiren aixó
de «El rincón de los artistas», ens
diríen, al menys, ridícols i coents.
Perque aquells que vingueren de
la barraca sencilla i humil no
parlaren mai, mai, mai, en cas
tellá.

Enric Duran i Tortajada
PA TfíLA NO VA es ven en els
segiients quioscos: Moderno (plaga
Emili Castelar), Minerva (plaga
Emili Castelar) i Sant Martí (carrer de Sant Vicent).
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Irlanda, renaix
DeBlliurada del domini anglés,
apagada la guérra ci^il, Irlanda
renaix.
Referint-nos a la part económi
ca podem dir que els ingresos en
el període trimestral darrer—abril,
maig, juny—pujen a 4.726.725. L‘
any passat, en el mateix temps, es
recaudaren 3.867.700 solament.
Tota clase d1 imposts municipals son actualment satisfets aense
cap impediment. En el mateix districte de Leitim, en el qual al signar-se la pau anglo-irlandesa de
1921 es devíen nou mensualitats
atrasades, s‘ encontren huí al corrent. I un altre detall d‘ estabilitat económica en la Irlanda ac
tual, es que en Dublín, malgrat 1‘
agressivitat deis valeristes, no s‘
ha deixat de pagar res al nou Estat
d‘ Irlanda.
No cal dir que encara lii ha dé
ficit, pero no manquen mitjos per
a ei.xugar lo quasi toialment.
Per eixetnple: els prestí posts
nacionals d‘ Irlanda per al eixercici 1923 a 1924 anticipen un ingrés total de 26.787.950 lliures,
contra una eixida de 46 641 664
lliures. Pero de la diferencia de
vint raillons hi ha que deduir importants sumes que Anglaterra deu
a Irlanda segons el Couveni angloirlandés per danys que va causar
P eixércit invasor enviat per el
govern de Lloyd George. I sqó,
unit a diverses economies en pers
pectiva, representa un déficit deíinitiu que no ha d‘ excedir de quinze millons.
El raajor recárrec que gravita
damunt 1‘ Estat lliure d‘ Irlanda
08 U conservació del seu eixércit,
despesa o gasto que ha d‘ anar
miuvant segons es vaja esvai'ut P
ameiinga de la guérra civil.
Ara, el Govern irlandés tracta
d‘ adquirir un préstec o empréstit
del Bañe d‘ Irlanda, reembolsable
ais dotze raesos. El préstec impor
tará de vint a vint-i cinc millons
de lliures. I comprará ierres, d‘
acord arnb la nova llei Hogau, sotmesa ja al Dail Eireau, per a con
tribuir a la pacificació rural, nroblema etern d‘ Irlanda que tantes
Uuites ha originat. I es raolt pro
bable que el Govern anglés siga
garant, en un 4 o 5 per cent, d‘
aqüestes operacions.
Irlanda, puix, fiorix económicament. La llibertat no es un estorb
per a la riqueza, contra lo que
creuen els nostres trágics botiguers de sainet.
Mai se té raó contra la
llengua.
Marián Aguiló.
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I

Angel que Deu per mon conort envía,
celest visió de mos eusomnis d‘ or,
imatge dl ilusious i poesía,
delicia del meu cor.
En ta laor desplegaré jo Ts llavis
i una canpó diré, filia del cel,
en la olvidada llengua de mos avis,
més do'pa que la mel.
Acás lo meu cautar ja t‘ importuna,
cent voltes ta alabaupa m! has oit,
i cent també la misteriosa lluna
en la callada nit.
Cubert lo front de pnritat i gloria
lo meu esprit te mira en tot iustant;
orapli ton uom a soles ma memoria,
ta iuspiració mon caut.
II
Niñeta delicada,
recordé jo qu' et viu
allá en la edat daurada
com tortora eu lo sim,
com rosa no esclatada.

Plaer tan par tiuguí
mirante, verge mena,
que sens voler plorí
i m‘ ánima amb la tena
per sempre ‘s confundí.
Degué lo teu encant
robar la llura del día,
puix veya ton semblaut
encara un hora havía
seus tiudre 't al davant.
I en raitj de ma dolor
vingué lo desengany
a omplirme de tristor
i conseguí 4 meu dany
lo pit ja pie d‘ amor.
III

D^sprés d‘ aquell moment
de célica ven‘ura
es 1‘ ánima més pura
i pur lo cor i pur lo peusaraent.
Amb més sonora veu
entone ma caupó,
més tendrá es ma oració
quan alse de matí lo front a Deu.
Té el sol altre Huir,
lo cel mire més blau,
per tú lo viure'm plau,
i dols es lo content, dols lo sospir.
I adore ton encant
amb lo sublime amor
que 1* ángel té al Senyor,
que té la mare a son darrer infaut.
IV
Qué goig es lo existir,
mirar to uils i respirar ta aroma!
Ahont fou lo meu patir?
Ahont V ausia de morir?
Plega la nit son vel,
radiaut lo sol per 1‘ orient assoma,
desfent la boira i gel,
i queda ciar lo cel.
TOMÁS VILLARROYA
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Ortega i Qasset
Eugeni d‘ Ors quan creía que
en la Península Ibérica hi ha tres
nuclis nacionals llatins, el de Llevant, el del Centre i el de P Oest,
feia notar que els tres filósofa represeutatius d‘ eixos tres nuclis
eren coneguts molt asovint per el
seu nom familiar. Així, al filósof
portugués Coimbra el coneixíen
per Lionardo; al filósof castellá
Ortega Gasset el coneixien per
Pepe; al filósof catalá Eugeni d‘
Ors el coneixien per Xenius...
I malgrat els tractaments tan
familiars acaba d‘ ocorrer una cosa
que té certa gracia.
En Valnecia, on no hi ha ara
per ara un Ateneu artístic, científic o literari digne de tal nom, hi
ha no obstint un establiment que
es diu Ateneu Mercantil. I anun
ciaren que el dissabte passat dona
ría allí una conferencia el catedrátic de la Universitat Central
En Josep Ortega Gasset. El redac
tor d‘ aqüestes líuies no tingué el
pensament d‘ anar perque encara
que considera a Ortega i Gasset
(En Josep) cora un espanyol pre
sentable en Europa, no s‘ interessa
gens ni mica per aixó de les respon
s «bilitats, que es una ente léquia
que per a entretindres han inventat en Madrid. Pero de totes maneres s‘ ha enterat d‘ un incidént
sense ulteriors conseqüencies, pero
que deraostra cóm es fan moltes
coses.
La sala de P Ateneu Mercantil
esta va plena de gom a gora. Anava
a parlar Ortega i Gasset! Pero no
qualsevol Ortega ni cualsevol Gas
set més o menys hidrófil, no! Es
tractava de P autóntic Pepe,, ei
filósof.
I 8* alp.á un senyor per a pre
sentir al conferenciant. i el presentá com a En Josep Ortega
Gasset. Pero heu la ací que el
«protagonista», esa dir, el confe
renciáis, rectifica. Eli no era Josep,
era Eduard, germá de Josep...
Couíesseu que el fet es singu
lar: un senyor que presenta a un
que no coneix, un orador que veu
davant d‘ ell raolta gent que no
havía anat a oir-lo, un públic que
té ganes d‘ anar-se ‘n...
Ac;ó -repetim—va esdevindre
en i importantíssim Ateneu Mer
cantil de la no menys iraportant
Ciutat de Valencia, «tercera capi
tal ae España»: no va esdexindre
en Cuenca ni en Luintanadueñas.
Llixcau els periódics valencianutes PATRIA NOVA i El Crit
DE LA MUNTANYA.
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Aplec Valencianista
El día 5 d‘ Agost ea celebrará
el IV Aplec Valencianista en P Er
mita de Sant Antoni de Bechí.
L‘ Aplec ha despertat gran entussiasme en les comarques easteUonenquea De Vilarreal, d‘ Artana, de Bechí, de Castelló i de Va
lencia auirán nombroaos grupa de
valenciani8te8.
L‘ Aplec con8Í8tirá en una Asaamblea pública en la que es dis
cutirá un programa valencianista
agrari i tota aquella temes que lliurement s‘ exposen.
El grup de Valencia eixirá d‘
ací el mateix diumenge día 5 per
el matí. El retorn e3 fará per la
nit. Oportunament concretarem
totes les dades referents al viatge.
Agrairem a tota ele qie pensen
anar ena ho comuniquen lo raé3
aviat posaible. En la riostra R dacció es reben les adhesions.

TROSSOS I MOSSOS
En els Estats Units hi ha un
teléfon per cada 8 habitants.
En Aleraanya un per cada 32.
En Anglaterra un per cada 45.
En Franga un per cada 80.
En Espanya un per cada 540.
Hi ha que fer constar que en lo
referent a Espanya es descompten
els teléfons corresponents a Bascónia i a Catalunya. En Catalunya
hi ha un teléfon per cada 105 ha
bitants, gracies a P obra civilitzadora de la Mancomunitat, que es
separa del tipo espanyol per a
acostar-se a P europeu. En Bascónia, do la qual no tenim dades
concretes, suposen que també hi
haurá un percéntatge decoros de
t léfoíis.
-Sí

Re tal lera d ‘El Ejército Expañol,
de Madrid:
«Dice un periódico regionalista:
«El señor Ventosa se muestra
muy pesimista respecto a la situacióu actual del problema catalán
y que estimaba difícil, después de
la r= tirada del señor Cambó, lograr
la obtención pacífi a de las aspira
ciones nacionalistas.»
»Ah! Pero ¿de veras creían
ustedes que con Cambó o sin Cara
bó podían lográrselas aspiraciones
nacionalistas, que ya sabemos cuá
les son, pacíficamente? Inocencia
se necesita para creerlo.
»Y pocas co itianzas en los
«cops de fals».
En El Liberal de Madrid, Ma
riano Benliiure Tuero (fill de 1‘
escultor valenciá) fent crítica d‘

un llibre parla de 1‘ amor—que
nosaltres creiem indiferencia—d‘
Espanya a América. Després diu:
«Pero en América ocorre tot
lo contrari respecte a nosaltres, i
allí, el cas individual, isolat, es el
d' afecte i estimació a Espanya, i
lo general, lo que correspón a un
sentiment col lectiu, es P enconament, envolcallat en presumptuo8os aires de desdeny. Aquesta es
la veritat que es palpa en Améri
ca, raalgrat tcts els oradora de
banqueta hispano americana.»
Ni una pa*-aula més. D( acord
amb En Benliiure. A nosaltres ens
agraden els escriptors que siguen
clars, que siguen sincera, que si
guen «francos»... mentres no siguen
Rodríguez. I no diem agó enrecordant-nos deis oradora de banquet.
Els escocessos no volen é3ser
anglesos.
Havent sigut alcat en Franga
un monument ais escocessos morts
lluitant durant la guerra, un diari
de París els va anomenar «anglesos»
Poc després el dit diari rebia
una comunicació de la Societ it de
Sant Andreu, de Glascow, protestant d‘ aquella qualificaeió i dernanant que en lo successiu no aplica
ren el nom d‘ anglesos indistintaraent a tots els habitants de les
illes britániques.
Anglaterra no es més que una
part del Regne Unit, pero un ang'é3 no es escocés, com no es irlan
dés. El nom general que admeten
per a tots és el de «Britons».

Anem a suposar que es suprimireu de les festes de juliol les
corregudes de toros. Que quedaría
de les festes? Res. Una traca, altra
traca, un castell de focs artificiáis,
altre castell de focs artificiáis i
dos o tres festejos sense importan
cia, exceptuaat, ciar es, el concurs
de bandes de música.
Lo que es veu desseguida es
que el plat fort de la fira de juliol
son le3 c rregudes de toros. Es
que—dirá algú—després de le3
corregudes de toros hi ha un des
file molt brillant i molt divertit.
Be. Pero a eixe desfile no poden
anar només que els escassos mor
íais que tenen un vehícul i... lo
altre. A més a més els desfiles son
ja monótons, avorrits i cada día es
fan més clars.
Fullej.mt el programa oficial
de la Fira recordem el de i‘ any
anterior i el de tots els anys. Unicament canvíea els toreros. Pero
fins les remaderies son les mateixes.
Si es vol conservar el prestigi

(prestigi?) de la Fira de juliol hi
haurá que inventar coses noves.
No s‘ aprén res en eixos constants
viatges, senyor Catalá? Esmentem
amb gust que lo que no ha fet P
Ajuntaraent ho fa la revista Pensat i Fet, que s‘ ha adregat a entitats i persones de representació de
Valencia preguntant-los qué novetats podríen introduir-se en els
festejos de juliol.
L‘ exquisit poeta Joaquim Muntaner dirigix des d‘ El Sol al públic espanyol uns «Avisos de Cata
lunya» que refiectixen la vida i
les inquietuts catalanes. Adés parlava de la vaga de transpores i del
terrorismo, ara tract i de nacionalisme amb cordialitat i comprensió.
Els paragrafs de Muntaner
«avisant» de P orientació franca
del nacionalisme catalá, els havern
vist reproduits . n El Pueblo amb
la signatura de Félix Azzati. L‘
honorabilitat del periódic i de P
escriptor está salvada, car els pa
ragrafs apareixeu entrecomilláis i
el nom de Muntaner es cita varies
voltes, per cert que amb una afirmació errónia: la de que Joaquim
Muntaner es un «estimable catalán
no separatista». L‘ error consistix,
no en que Muntaner siga separa
tista i deixe de ser «estimable», si
no en que Muntaner no es catalá.
El llegidor al vore la titular d‘
El Pueblo i la signatura, creuría
que anava a conéixer P opinió del
senyor Azzati sobre el problema
catalá i conegué P opinió del se
nyor Muntaner. Potser guanyá.
El Crit de la Muntanya de
aquest mes dedica preferent atenció a P Aplec Valencianista de
Sant Antoni de Bechí. Explica la
causa de no fer-se a Vilarreal,
com es va anunciar, i dona algunes orientacions per a P asisiénMa.
Es fá regó de les veus amigues que
8* aixequeu a Catalunya, dedica
comentaris al Manifest de la «Joventut Valencianista» i a la farsa
de les respousabilitats i publica un
variat noticiari. Porta també una
poesía de Caries Salvador, glosant
el día 29 de juny.
Aquest es el sumari d‘ El Crit.
La seua situació económica es
rpolt apurada i ens moa a excitar
1‘ ajuda de tots els patrióles. Sería
una vera Uástima que El Crit de la
Muntanya i Patria Nova deixaren
de publicarse. No ho diguera per
admiració a la nostra tasca; ho diguem senzillament perque son els
dos única periodics valencianistes
que tenim.
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