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LES VERITATS OFICIALS
Hi ha unes guantes veritats indiscutibles que comencen a ensenyár.-nosles des de que som infants amb la pretensió absurda de prennH.it. Aqüestes
veritats deciretades de R. 0. ens donen a conéixer que Ja nostra patria; es
Esp anya, que la I-lengua propia es el castel/á, que la nostra historia es la
deis Comuneros i no la de les Cerníanles. I sobre eixes veritats oficiáis—
que ai!, mentres discutirá, a Dea i tot lo divi i tot lo hurná, elles son intan
gibles— bastím la nostra cultura i formem el nostre sentiment d! humanitat
respecte ais altres pobles i les altres llengües. Si arriba un moment de la
nostra vida en que hem revisat aquelles veritats oficiáis, deduint ne la seua
absoluta falsedat, ens corprén una dolorosa tristeza i pensem en la perversitat d‘ una ensenyanpa que ment ais infants i desvía el curs deis seus
naturals sentiments.
La resistencia amb que topeten les nostres idees de patria i de lienguatge, prové deis efectes d( aquelles veritats oficiáis, incompatibles amb
altres, i arrelades al fons de ll ánima de tots els ciutadans. Al qui li. han
dit des de petit que es ciutadá espanyol i ha creixcut amb aquesta creencia,
li será molt difícil, certament, reconéixer el seu carácter de ciutadá valenciá sotmés a la tiranía de l( Éstat espanyol. Tan matéis aquella dificultat
s‘ agrenjará quan tinga que canviar el mitjá d‘ expresió propi es a dir,
quan utilice el valenciá en les seues relaciona privarles i socials i el castellá
es convertixca en un idioma auxiliar, com pot esser-ho el francés o l(
italiá.
Les veritats oficiáis son huí la muralla que s‘ oposa al avanq rápid
del valencianisme. Pero totes juntes no resistixen una hora d\examen seré
i imparcial. La seua potencia de resistencia, que nosaltres reconeguem per
endavant, consistix, no en la seua forga lógica o en la seua base racional,
sino en el temps que hom les profesa i en la manera com hom les va asso¡ir. Es ciar, les aprengueren com si foren dogmes pastats amb la nostra
personalitat i deis quals sois la rnort ens hauría de separar.
Ara ens trobem en que sois son veritats oficiáis. I aqó d‘ oficiáis, ja
sabem tots lo que vol dir.

Lo que dinen els altres...
•PI I MARGALL. — El gran
home, qual ñora encapcila huí
aquesta secció, figura justament al
principi deis moviments nacionalistes peninsulars. Hi ha que pen
dre, puix, el seu pensament com
•unes idees iniciáis, que anant el
temps s‘ han desenrotllat a raesu
ra de que la realitat prenía forma
i color ais ulls deis que 1‘ esguardaven, Cregueu p. e. que Pi i Mar
gal! no s‘ haguora declarat huí
nacionalista catalá i potser deis
més pura?
Encara no havia esclatat del
tot el moviment nacionalista de
Catalunya i Pi i Margall ja escri
bía d‘ una manera, amb un tó que
sembla actual. L‘ article que anem

a reproduir de El Nuevo Régimen
ho donará a entendre:
«Hi ha en Catalunya dos partita afina: un que es diu federal, altre que es crida catalanista o regionalista. Els dos perseguixeu
un mateix fi: 1‘ autonomía de les
regions i la unió de les icgions per
un poder central. Els dos voleo
destruir eixe absurde régimen cen
tralista que, com diera ha poc, s'
empenya en portar al mateix pas
a pobles de distint grau de cultura,
de distinta aptitut, de di9tintes aspiracions i adhuc pobles de distinta
llengua i de distintes liéis. Els dos
odien eixe centrábame, que no es
sino un carro de desiguals rodes
que acamina sempre topetant i huí
sofrix violentes sotragades i demá
perillosos volcaments. Els dos
defraixen d‘ igual modo els atributa
de ll Estat i els de lea regions.

Que vuliguen, que no vullguen,
els dos partits han d' anar junta,
ja que porten fias idéntics. No necessiten, no, per a anar junts, ni
d; afiances publiques ni secretes,
ni de‘ coaliccions, ni de pactes
de ningún género. No necesiten
tampoc fer programes comuna,
ni constituir comités mixtos, ni
comprométer-se a callar filis que
la federació triomfe. Aixóesdeixa
per a eixes bastardes unions de
colectivitats heterogenies que no
poden viure sense el mutu sacrifici i el mutu engany.
Els catalaniates no es exacte
que vullguen sois 1‘ autonomía de
Catalunya; no ho es tampoc que no
siguen demócrates. En les Corts,
da van t de la Nació, han declarat
que volen autónomas totes les re
gions de la península, i consideren
com el més preuat deis dons la 111 bertat eu tots els ordens de la vida.
Volen, a par de nosaltres, la llibertat de pensament i la de eonciéncia.
No sen republicana, pero no refnsen la república; sobre nostres
reformes socials han servat fins
ací silenci. Van amb els federáis
en tot lo que constituix P esencia
del nostre partit: la federació de
les regions.
Estará lluuy el día en que amb
nosaltres es confundixquen? Eu
Juliol, la fracció catalanista «Lo
Somatent» es deciará públicament
partidaria de la república i del
federalismo. La felicitá amb aquest
motiu, en Tarrasa, el Consell Fe
deral de Catalunya, i hi haguó en
tre els dos partits frases d‘ unitat
i de concórdia, no afiances. Per
víes confluents es digué que anaven
a un mateix fi els dos partits.
No comprenem aixís P alarma
de certs federáis. Sola els unitaria
podrán vore amb mals ulls que catalanistes i federáis ens apropem.
Sois ells s‘ interessen per portar
nos la discordia.»

La plaga d‘ En Vicent Peris
El disabte, día quatre, una ho
ra després de la anunciada, es va
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procedir a 1‘ acte del descobriraent
de la senzilla lápida que diu: «Pla
za de Vicente Peris», en la popularíssima plageta que fins ara es
deia de Galindo.
Va concórrer raolta gent. Així
raateix veierem banderes de jaumins i republicans. Assistiren tam
bé representants deis Ajuntaments
de Palma de Mallorca, Barcelona i
Saragossa.
En primer lloc llegi unes quartelles En Juli Just, de les quals
publiquem uns interessants paragrafs.
Parlá després, en ñora de la
Ciutat, V Alcvlde senyor Marco
Miranda amb eloqüé icia i oportunitat.
No cal dir que els dos oradors
parlaren en la Uengua deis valencians.
I ara volem felicitar—si es que
d‘ aixó es pot felicitar—al senyor
Just perque La Voz Valenciana diu
que en 1‘ esmentat acte parlaren
el presidente del Centro de Cultura
Valenciana i el senyor Marco Mi
randa, ¡Qué ben inforreada está
La Voz... de Cáceres! Comencem
perque el «Centro de Cultura Va
lenciana» no té president, sino di
rector. A més, el senyor Just
creiem que é's un deis pocs mortals
que no té cap cárrec en el «Cen
tro». I—aquesta es la raó de pes—
el senyor Just parlá en valencia.
No hi lia, per tant, tal presidente.
Si hagüera sigut charro no haguera patit eixa inexactitud..
Sobre aquest rnateix tema de la
plaga de Vicent Peris, volem recollir la extranyesa que man i f esta
un subscriptor del Diario de Valen
cia, de que havent ja un carrer
dedicat a En Vicent Peris se lí
ofrene ara una plaga. El subscrip
tor del col-lega, que tant sembla
interessar-se per acó, haguera po
gut anar a 1‘ acte del descobriment de la lápida. Allí, el senyor
Marco Miranda tractá d‘ aixó.

Discurs de Juli Just
«Ciutadans! Homens lliures de
Valencia!
Fa alguns anys, un historiador,
Manuel Fernández Herrero, estudiant el movimerit revolucionan
de principia del segle XVI que
amb el notn de Germaníes agita i
somogué la conciéucia ibérica, singularment la valenciana, demanava al rematar aquell capítol del
sen estudi tan palpitant de vida i
colorejat per 1‘ heroísme en que es
relata la mort de Vicent Peris,
que fora rotulada amb el ñora de 1‘
esforgat cap tá agermanat la placa
de Galindo, en la que tira estera
reunits.
D‘ aquesta manera venía a reparar-se, en part, la tremenda

injusticia deis que pie el pit de
rabia vengadora, manaren arrassar 1a. casa de Peris i sembrar-la
de sal per a que mai més, ni en el
rodar deis segles, poguera algar-se
sobre el seu solar edificació al
guna.
Fixeu-se qué extr«anyes coincidencies: no fa molt, allá en les
terrea altes de Castella—les que
segons el poeta no veuen el mar—
altres homens també, molts d‘ ella
pertanyents a aixó que es diu mon
oficial, volgueren honorar el re
cord d‘ aquells. que foren venguts
en Villalar.
I dic que volgueren honorar i no
que honoraren, perque, al pensar
en els agerraanats de Valencia i
Mallorca i en f ls Comunera de Cas
tella, jo no puc—per una irrepri
mible associació d‘ idees—deixar
de pensar en les lluites deis nostres díes i en la manera que aquells
elementa oficiáis tenen d‘ evitar
les, tan pareguda a la manera deis
que regíen aqüestes ierres i altres
d‘ Espanyá, allá en els comencamenti del segle XVI.
Qui no pensa que molts homens
huí perseguits i acosats com roders, serán tal volta demá ungits
per els olis de la popularitat i 1‘
agraimeni?
Perque, fixeu-vos be, en aquells
temps es lluitava per una organització social més justa, més hu
mana.
Els plebeus i els ciutadans organitzats en gremis segons oficis,
es declararen contra la noblega,
contra P aristocracia de la sang,
perque, aquesta, com no han pogut
menys de reconéixer els historiadors més enemics deis agerraanats,
els fea objecte de tots els atropella,
arrebatant-los els més preuats
atributs de la dignitat humana.
Era aquella aristocracia. d‘ aleshores la que combatía a sang i a foc
la possibilitat de que els plebeus
tingueren representació en la governació de les ciutats, i per aques
ta raó, i per altres més complexes,
qual estudi adargaría molt el dis
curs, el poblé s‘ organitzá en gerraaníes segons el criteri del carda
dor Joan Llorer c, qui en part s‘
avangá vora de tres seglés al? que
feren 1a. Revolució francesa.
Volien a més que els fnrs, es a
dir, les liéis que aseguraven els
drets aconseguits, foren respectats.
En 1522’, Caries I, felicitant al
virrei de Valencia, Diego Hurtado
de Mendoza, per haver vencut ais
agerraanats, li día:
«Agarroteu bona cosa de gent
del poblé.»
A lo que respongué el virrei,
amb uua dignitat tardana:
«Jo no he vingut, senyor, a ser
botxí, sino a manar soldáis*.

Pero ja, llavors, la casa de Vicent Peris havja sigut arrassá; i el
seu cap sanguinolent elavat en lo
alt de la portada de Sant Vicent, i
el seu brag dret, tan temut deis
caballers, penjat en Ontinyent; i
havíen sigut passades a ganivet
les poblacions sublevades, i torturats, expatriats, una nombrosa
multitut de homens que volía ser
lliure.
La superaeió, e3 a dir, el ser
huí millor que ahir. consistiría en
no aplegar a tais excesos, en no
donar lloc a la felicitació de nin
gún Caries I, d‘ eixos que diuen,
que ho han dit en totes les époques:
«Agarroteu bona cosa de gent
del poblé; agarroteu.»
He dit.»

BLD55E5
Per a Josep Blanquer i Belda
Tenim un atnic que aviat contraurá matrimoni. Un héroe, com
si diguessim, que no tem a la
escassea i vicisituts de la post
guerra. Que no tem, tampoc, el
perillós contacte amb la senyora
sógra...
I aquest amic, próxira futur
adorador del Himenéu, ens corita
qu‘ els ultims mesos de soltería
son entretengudí88ims. Especial ment, quan les amistats comengen
a portar a casa els inevitables re
gáis de boda. Sería indignant, si
no fos jocós—ens diu.
Per lo general, qui es casa, ja
ha comprat per anticipat tote
aquells mobles i atifells que li han
de ser necessaris. Aixó no es obstacle per a que desorés, les amis
tats, comencen a omplirli a u la
casa de objectes inútils. Ademés,
com tenen el bon gust de no po
sarse d‘ acord, aquestos objectes
es repeteixen d’ una manera veritableraent alarmant. Jo ja tjnc—
ens diu el nostre amic—once jocs
de café, setce bastons, catorce pi
pis—¡i aixó que no fume!—, detee
centres de taula—¡i no tiñe, naturalment, més que una taula!—,
déneu mantequeres—¡¡i no m‘agra
da la manteca!!
Comprenem la indignació del
nostre amie. I aquest fet ens afirma
més i més en la ereéncia de que
eixa absurda i ridícola costura deis
regala de boda té que desaparéixer. En primer lloc, perque ais
que contrallen matrimoni, econó
micament, res els resól rebré una
forraagera de cristall o una figura
de maiólica amb la trompeta de la
Fama. En segón lloc. perque a
ningú que vaja de bona fé li ve
massa be fer el dispendi del rega.
let. I aixó es un cárrec de concién.
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nova Diputació, fou un espectacle
depriment, que posava els nyefVis
de punta. Es feu un simulacre de
votacions inacabable. Hi hagueren diálecs pintorescs i picants.
Perque no mancara res, dos ciiputats de Irs paraules passareri a les
mam, convertint tot el saló en una
confusa bat illa..
Elsenyor Pere Joan Serrano,
albista.—agió ja pareix una desgra
cia—al pendre possessió de la pre
sidencia pronuncié unes paraules
vacilants i desorientades que no
Enrío Durán i Tortajada
ens donen inassa confianza. En
moltes ocasiona la cadira presiden
cial semblaré buida.
Contestaren al nou president
varis dipútate en representaeió de
les respectives minoríes, coiricidint
tots en que la tasca de la presidénEn el número passat no pogue- cia havía d‘ esser continuació de
rem fer-nos regó de 1‘ homenatge la comengada per el senyor Gimé
que la «Joventut Valencianista» i nez de Bentrosa.
El senyor Simó deixé consti
altres entitats dedicaren al senyor
Giménez de Bentrosa. L‘ excessiva tuida una. minoría reg'onaliata i
modestia d‘ aquest feu que 1‘ ápat católica. La primera part del seu
discurs la pronuncié en valenciá.
esdevinguera quasi íntim.
El senyor Giménez de B mtrosa Després per cortesía al8 diputats
parla de la seua, gestió presidencial de parla castellana, utilicé el casen 1a. Diputació, parla de les Dipu- tellá. No ens convenC a nosaltres
tacions amb un sentit altisaim de el senyor Simó. Quan es deixa de
la seua missió futura, blasmé, el oarlar valencia en Valencia, no es
centralisrae, cridé a tota per a fa mai per cortesía, sino per servi
remoure la consciencia valenciana tud Es hora ja de que els que si
sense por a les seuts consequen- guen partidaria de la reivindicació
lingüística del valenciá com idio
cies fináis.
Poques voltea hem escoltat una ma de cultura, tinguen present
defensa tan eloquent deis nostres agó.
El contingut valencianista del
ideáis. I es un home que no ha
naixcut a Valencia el que dona a seu discurs també ens va desilusio
tots lligons de valeneianisme. Al nar una mica El senyor Simó profons de la posició del senyor Gimé fessa un regionalisme antiquat, ennez de Bentrosa no hi lia res raés darrerit. Un regionalisme que emque la virtud de no enterbolir les palidix i es fa invisible al costat
coses, de vore la realitat tal cora deis tópies de la Patria española,
es. En el seu estii pié i profús el de la unidad nacional. Un regiona
senyor Giménez de Bentrosa deia: lisme bien entendido. en una pá
«I quan la Diputació proclamé la ranla. Tan bien entendido, que percooficiálitat no feu més que reco- met parlar públicament el castellé
néixer que en el carrer es parlen i fa que les parantes de protesta
dos llengües». Veieu? Sembla que contra el poder central, represenno es cap cosa de 1‘ altre mon. I tat per el senyor Governador, que
es que hi ha qui aclarix les ques- den dina per un respecte que té la
tions i hi ha qui les fa difi- ils i mateixa explicació queda -cortesía
intrincades. El senyor Giménez de a que ens referíem abans.
Bentrosa es deis primera.
Nosaltres planyem la seua absencia de la Diputació i del lloc
préerainent que ha oeupat. Ténim
la certera de qye ara com ara la
El diumenge passat, en la mimDiputació no tindrá un president tanyv de Sant Antoni de Bechí, es
com el senyor Giménez de Bentro celebré el IV aplec valencianista.
sa. Potser tarden molts anys a que
Ha sigut una verdadera lléstiel tinga.
ma que no tinguera lloc en VilaPero la Diputació está al prin- rreal, puix les facilitats de viatge
cipi d‘ un bell camí tragat per el hauríen augmentat el número de
senyor Giménez de Bentrosa. Sa concdrrents de Valencia, de Castebrán els seus continuadora menar- lló i deis altres pobles.
la per eixe camí? Heu‘s ací la noaA 1‘, Ermita de Sant Antoni,
tra inquietut.
indpét bellíssim, des d‘ el que s‘
ovira la plana a un costat i les
■ La sessió en que es constituí la muntanyes a 1‘ altre, acodiren de

cia per al novell roacrimoni. En
ifitim terme, perque no hi ha dret
a que una senvora amb nou o deu
filies casaderes ens regale mitja
dotzena de culleretes de plom i
després eoraenee a casar filies—si
pot—i obligue a anar tornant cu
lleretes en una cantitat, naturalrnent, desproporcionada i atenta
toria ais nostres interessos.
Aixó es un «truco» de mala
llei que deguera tindre una Ilógica
sanció en el Códic.

El senyor Giménez de Bentrosa
La constitució de la Diputació

IVaplec valencianista en Bechí
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bon matí grups de valencianisteS
de Bechí i Artana amb les seues
banderes quv hissaren en la part
alta de T Ermita. De Castellé assistiren els senyors Joan Batista Por
car i Emili Calduc i de Valencia
els senyors Vicent Giménez, en
representació de V «Agrupació Es
colar Nacionalista», i Sebastié
Franco i Adolf Pizcueta en nom de
Patria Nova i de la «Joventut
Valencianista».
Quan arribé la comissíó de Va
lencia comengá Pacte, donant se
lectura a les segueuts adhesions:
«Germanor Valenciana», de Bar
celona, «Nostra Parla», de Barce
lona, «Joventut dl Esquerra Cata
lana», Esquerra Catalana, Agru
pació Regionalista d‘ Ontinyent,
Valencianistes de Tales, Benassal i
Vilarreal, Eduard Martínez Fe
rrando, Ferrán Asensi, Almela
Vives, Vicent Traver, Borras Jarque, Felip Sales, M. Pasqual Nácher i altres.
A més es feren constar les següents adhesions verbals i representacions:
Manuel d‘ Espinosa, Ferrandis
Agalló, Emili Orozco, Soto Más,
Ferrán Puig, «Joventut Valencia
nista», «Nostra Parla», «Agrupa:
ció Escolar», Patria Nova i El
Grit de la Muntanya.
Després Vicent Tomás i Martí
pronuncié una salutació a tots i
llixqué unes bases presenta-dea per
«Germanor Valenciana», que foren
aplaudides i acceptades íntegra ment. Es referixen a 1‘ organització d‘ entitats valencianistes, labor
a realigar i cooperació que oferix
«Germanor Valenciana».
A continuació Tomás i Martí
exposé una punts de programa
agrari i doné a conéixer el projecte
d‘ un Manifest adregat ais llauradors. Fou aprobat tot.
El president de la «Joventut
Valencianista» Adolf Pizcueta i
Joan Batista Porcar feren us de la
paraula, recomanant el primer per
severancia en P obra i fent el darrer una alocució vibrant i pa
triótica.
Es prengueren els segiients
acords:
Aprobar les bases presentades
per «Germanor Valenciana».
Publicar un Manifest dirigít al
Uauradors, realigar una acció in
tensa sobre els mateixos i formar
biblioteques agrariee.
Deraanar ais valencianistes d‘
Ontinyent que organitzen un Aplec
en aquell poblé.
Manifestar a Acció Catalana
la solidaritat qué sehten els valeneianistes amb la causa de llibertat
de Catalunya.
Finalment Vicent Tomás i Mar
tí dona per acabat V acte amb
f
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páranles d‘ encoratjament per ais
valeneianistes d1 aquella poblea.

TROSSOS I M0SS05
Un col-lab orador de El Pueblo
(3 8-923) censura a. un redactor de
Patria Nova perque deia que «no
s‘ interessa gens ni mica per aixó
de les responsabilitats». El dit collaborador—que signa «Pensive» —
traduix eixe fragment de frase,
pero ornet el final redactat d‘
aquesta manera: «...que és una enteléquia que per a entretindre’s
han inventat en Madrid». I ha fet
mal en ometre acó.
S‘ ha fet creure que el desig de
fer efectives les responsabilitats
es un anbel furiós deis ciutadans
o, millor dit, súbdita d‘ Espanya.
Pero quíns súbdits o quíns ciuta
dans son eixos que, constituint la
majoria inmensa, están en la més
gran passivitat deixant que passe
el temps"?
Sí, amic «Pensive»; aixó de les
responsabilitats és una enteléquia
per a entretindre's. Va tiudre un
éxit en les darrerea aessions del
Congrés i del Senat. Ara—fa tama
calor!—ja no ee‘n parla. I després
ningú se‘n recordará fins que en
Marroc no passe un aitre Annual.
Aixi e3 que el redactor de les
frases susdites no pot interesar se
per una comedia, encara que porte
per títol «Los Responsables». Tarnpoc creu que Luis de Tapia siga
un Tirteu. Així mateix es nega a
reconéixer que García Prieto es un
estadista formidable. En resum: 1‘
esmentat redactor—que té la seua
emoció humana davant tot»s les
manifestacions de barbárie—no es
resigna a semblar lo que els espanyols diuen un «primo». Per lo
demés, creu que si els valencianistes tingueren forca i es proposaren
fer pagar responsabilitats, les faríen pagar.
Conten—no ho podem saber
cosaltres, es ciar—que els representant de Barcelona i de Palma,
convidats a assistir a la cavalcada
de la «Senyera», visitavén la nostra Catedral acompanyats del delegat de P Ajuntaraent senyor
Palau.
El senyor Palau no era un ci
cerone mecáuic, d‘ ofici. Per tant,
complía el seu cornés amb elegan
cia i una miqueta d‘ ironía. Aques
ta missa que comengava, aquelles
doues en actitut devota, aquesta
eapella, aquells quadres, tot tenía
un comentan just en el senyor Pa
lau. Els representants de Barcelo
na i de Palma, cora es de suposar
que serien unes persones il-lustrades, fruiríen de debó amb les explicacions del senyor Palau.
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Tothom sap que en la uostra
Seu lii ha dos Goves. Puis be, da
vant d‘ u d‘ ells, el senyor Palau,
que es pintor, catedrátie de P Es
cola de B'slles Arts i Delegat artístic de P Ajuntament, digué:
—Ací tenira el fimos qu'adre «La
Conversió del Duc de G india»...
El ro3tre deis representants de
Barcelona i de Palma s‘ illuminá
amb un sorariure burló. No obstant
un discret asentíraent seguía Ies
explicacions del senyor Palau, tan
erudit, amb tanta exactitud i tan
d‘ encis en les seues paraules.
L‘asumpte deis «charros» assolix unes proporcions desmesurades.
Un día i aitre dia la premsa repetix les versions fastigoses de lo que
ha ocurregut. Pero el secret d‘
aquesta insistencia es, senzillament, que estem a P estiu. I a P
estiu. com no ignoren tota els que
han viscut la vida de períódic, s‘
inventen histories, s‘ unflen noti
cies i s1 esgrimixen les tisores de
vegades amb molt poca fortuna.
No hi havía res a dir i aquest
aigualit viatge deis «charros» ha
donat niotiu per a que diaris conderanats a omp'ir les seues coluranea amb uns retalla gena escaients,
pogueren cridar P atenció lassa
del publie amb una campanya d‘
eacandol.
Agó no e3 estrany. Lo que ens
pareix estrany es que un company
nacionalista, endíngat com aquell
qui diu en el periodisme, des d‘ un
períódic matiner escriga una cró
nica carregada d1 adrairacions i
de tota mena de signes que donen
a 1‘ escriptura un carácter viu i
sentit.
Un nacionalista no ba d! odiar
les ierres castellane3 ni ha de refusar el tráete amb elles a base
d‘ igualtat. Pero creguem que un
nacionalista, mentrimentres dure
P opresió que patix Valencia, ha
d‘ esser sobri en parlar de les terres castellanes. I raai den caure
en P exaltació de lo agé, en tant
lo nostre es despreeiat i oblidat.
En aquell periódic, que es El
Mercantil Valenciano, es publica va
la crónica aludida. Línies més
a valí, en una noteta curta, s‘ esmentava P acte de descobrir la
lápida de la placa de Vicent Peris.
Quán millor hauría estat que
les paraules apassionades i vi
brante del nostre company s‘ hagueren dedicat a la memoria de
Vicent Peris, heroi d‘ un moviment
que ens ha guanyat el cor.
Vostés ja saben—¡naturalraent!
—que 1‘ A B C es un periódic qu‘
escriu per a xinos. Un periódic
dirigit per don Torcuato i on col-

labora eixa eminencia que signa
els seus escrits, o lo que siguen,
amb el seudónim de «Melitón Gon
zález». Un periódic que ¡encara!
no sap o no li convé saber lo que
es el nostre nacionalisrae...
Puix be; aquest periódic publieá fa uns quans dies, b dx P
epigraf de «Vías importantes de
Valencia», una vista del nostre
carrer de la Pau, i, sota ‘1 fotogra
bad aquesta graciossísima explicació: «Vista parcial de la calle de
la Paz. Al fondo, el Micalet».
Ja compondrá el llegidor que
lo que hi ha al fons del1 esmentada
fotografía no es el Micalet—¡el
nostre Micalet que, entre altres,
té la gracia de fer parlar al A B C
en la riostra llengua!—sino el earnpanar de Santa Catarina.
A la algada d' aquesta infor*
mació gráfica están totes les inforrnacions del deplorable periódic
madrileny, capág'de confondre, no
al campauar aquest amb el Mica
let, sino al senyor Lúea de Tena
(fiil) amb Beuavente.
Pot continuar P ABC escribiut
per a xinos, que nosaltres no s‘
opos iré n. Pero lo que no té dret a
crture—perque s‘ equivocaría—es
que el país deis xinos—deis xinos
que compren el doleut diari—es
Valencia...
La cavalcada de la «Senyera»
s‘ ha reconegut a bastament que
es inferior en P aspecte ariístic a
altres cavaleades anteriora. En el
seu aspecte historie no podem establir comparacions ni cal, pero
es evident que la cavalcada es una
calamicat. •
No recordem si les bases per
al concurs de les carroces estaven
prou clares. Creen), pero, que es
referien sempre a P historia de la
Corona d‘ Aragó. En aquest cas
hi ha una carroga que representa
P heroicitat de Saragossa, que res
té de vore amb la Corona d' Aragó
i que lógicaraent no es devía d‘
haver admés.
Aixís podriera assenyalar altres
faltes históriques i demostrar que
els artistes autora de les carroces
no han llegit ni per damunt, damu nt, la historia de Valencia. Lo
qual no deixa de ser una vergonya.
El nostre company Vicent
Guaita Tarazona, ixirá próxiinament a fer una liarga escursió a
Palma de Mallorca.
Des d‘ aquelles iíles ens remetrá eróniques i notes de paisatge i
del moviment nacionalista mallorqqí.
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