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L‘ ESPeCTñCXE (T)0LE5T
Es coneix de sobra que venen unes eleccions. Les impudicies polítiques i els desitjos sense conciencia lio anuncien. Aquesta época es terrible
en sensacions desagradables, reveladores d( un sentiment abjecte i plebeu. Els que tenen en V ánima un sentit moral i un anhel renovel ¡ador,
viuen uns instants de forta angunia. Quánta miseria per totes bandes,
quánts bornes de presó per el cdrrer, i cóm anem fent la ruta, aquesta ruta
invisible deis fináis trágics i desconbortantsI
No sal tres volguerem matigar d‘ ironía aquest dolor punyent. Pero el
crit desgarrat, fondo, ens ix a flor de llavis. Ens obsesiona la. idea de la
deshonra de la nostra patria. Gent indigna, desaprensiva, turba la nostra
conciencia tranquila.
Les eleccions properes no diferirán en res de las passades. Els inateixos bornes i els niateixos procediments omplirán aquella jornada. Les per
sones sensibles es retraurán silenciosarheni. Sois vorem la companyonía i
la guerra deis mes dolents, deis que tindríen d‘ amagar les seues mans pe
ca minoses.
Pero es hora que comencen de rebelar nos; que fem la unió de patriotes valencians que vullguen purificar la nostra patria, que vullguen trencar una dominado injusta i odiosa, que vullguen un futur lliure i unes
quantes grades d' esperit perfumant aquesta térra.
Ja n‘ hi ha prou. Fem que el gest. instintiu de repugnancia es convert.ixca en un gest enérgic de noves direccions. Abandonem aquests rails fan
gosos per els que rellisca la nostra desgrácia. Cridem ais desenganyats, ais
humils, ais que han pensat alguna volta que era bell lluitar per les idees
nobles i justes, per les patries opreses, per les causes de redempció humana.
Pensem també que vivirn en una patria opresa, que tenim una llengua
perseguida,, que V ánima nostra ja no viu...

Lo que diaen els altres...
MAEZTO.—El lector de perió*
dics—no el que en llig u solaraent—
haurá vist en les planes d‘ un diari
madrileny la signatura de Sancho
Quijano, a propósit d‘ una polémica
sobre nacionalisrae. Quí es Sancho
Quijano? Eudevinem darrera d‘
aquest pseudonim la ploma ágil
de Ramir de Maeztu. Manté un
diáleg elevadíssim arab un escriptor de Catalunya. I din:
«Pero els castellans...
Quán reconeixerán que 1a- seua
política catalana es més separa
tista que la de Catalunya? Per a
qué la unió de gaveta? Qué res
pecte—no ja qué entussiasme—ha
d‘ inspirar una unió obtinguda per
la pressió de les corretjes de 1‘ Estat? Rui, 1923, no hi ha encara en
la Üníversitat de Madrid, anoraenada Central, una cátedra de llengu v i literatura catalana. No sigam
injusta amb Castella. Reconegam
que al demanar-li comptes d‘
aquesta dexació de son deure més
elementa], la cotejem amb un ideal
de la nació a que no han arribat
ni Franga ni Anglaterra. Per raons

de política centralista, Franga
negligix deliberadament ses Ren
gues locáis. Per idéntiques raons
no es dona un pas en Anglaterra
que puga, favorir al galés. Pero,
per qué no hem de deraanar a
Espanya que siga model d‘ huraanisme entre les nacions? No hi ha
regió en el rnon millor colocada
per la naturalega per a intentar
una federació d‘ esperits nacionals
germana. El mar i el Pirineu la
limiten. Les cordilleres interiora i
els declius generáis del seu sol la
subdividixen. Admirable terreny
per a crear una triunitat.»
En la triunitat de que parla
1‘ escriptor base bavía d‘ entrar
Portugal. Eseoltem, puix, lo que
diu J. F. HENRIQUES NOGUEtRA, ilustre portugués, en un llibre
seu que acaba de publicar la Bi
blioteca Democrática.
«Nosaltres volem 1a, federació;
pero repellim la fusió. Aquélla
conserva tots els beneñeis de la
independencia a més deis que li
son propis. Aquésta obliga a cada
poblé a perdre la propia personalitat, i molt rarament compensa
aquest perjui. La federació, Higa

de pobles per a protegirs.e mutuarnent, conservant encara un govern
propi, es sempre un contráete no
ble i equitatiu, ventatjós. La fusió,
a.juntament incondicional de dos
pobles, sense garantíes, sense llibertat de negociar d‘ igual a igual,
es per regla general un acte degradant,' poc honrós per aquel! que
el promou i per aquel! qui 1‘ acep
ta, está subjeete finalment, ais
arrepentiraents tardans deis febles
i a les vexacio.ns del més fort.
Cada un deis pobles península#»
que té o tingué en temps paesats
una existencia independent, ha de
conservar-la o reconquerir la i en
trar cora un element en la íederació.
Aixó raateix opinem deis pobles
que tenen avuí categoría de pro
vincia. Ja es veu, per tant, que
adoptem cora a punt de partida per
a la organitzaeió federal la divisió
histórica i provincial deis d¡ve>sos
pobles, que ai mereixement d'esser
consagrada per 1‘ edat i per les
tradicions ajunta el d‘ aproximar
en forga els element associats.»

El compromís de Casp
Les arrels d‘ aquella pregón
decadéncia iniciada els díes deis
reís Católics están enfonsades en
les terres be.n aasaonades per la
dinastía forastera, que va prevaléixer a Casp.
Donar una vissió sintética d‘
aquell esdeveniment es en veritat
cósa, difícil, pero procurarem do
nar li al llegidor una impressió de
conjunt que li permeca establir
judici.
El fet históric fou: que mort
Martí 1‘ Humá sens descendencia i
essent alguna els aspirante a la
corona de la Confederació, els pcbles integrants acordaren reunir
un parlament format per tres delegats de cada Estat que fallaren
aquell plet.
Els dos pretenents que allegaven més dret eren el comte Jaume
d' Urgell i Ferrán d‘ Antequera,
el primer succesor d‘ aquella nissaga que havía finat amb Martí. L'
altre castellá.
Al comte el volíen succesor
Catalunya, la majoría de Valencia
i part d‘ Aragó. Al pretenent cas-
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tellá el voüéíi i ei V anti-pipa Bénet i alguna al tres intrigants de
Valencia i rbájormeirt d1 Aragó,
orí els devía d‘ agradar segurament
més un reí qué parlara com ells.
El castellá per a assolir el seu
objectiu feu us de tota ela mitj-ins,
fina déla més reprobables, confessant eil rnateix que s‘ havía gastat
rrolts diuera coraprant concien
cies, o inillor dit, inconciencies. A
mé3 d‘ acó coaccioné ais pobles,
introduint abusivament en nostres
territoris tropea castellanos. Pero
lo que més 1‘ afavorí fou Rengar
damunt del comte d‘ Urgell la
falsa acusado de P asaasiuat de 1‘
arquebisbe Iieredia, partidari de
Ferráu. Aquesta acusacié malquistá a Jaume d‘ Urgell atnb el clero
i cal tindre en compter que déla
nou compromisaria cinc per tan y í en
a P estament relitjós.
Simultáuiament a la tasca vergonyosa de mentida coacció i co
rruptela de Ferrán, P anti-papa
Benet, que volia que el monarca d‘
Aragó i regent de Castella li deguera a ell la corona per a que
apoiara les seues pretensions al
sol i pontifici, labora va per el
candidat que convenía només al
seu egoísme personal.
Vingué el día 25 de Juny de
1412 i es feu públic el fall. Havía
estat elegit el pretenent castellá,.
Ilavíen votat per ell els tres com
promisaria aragonesos, dos valencía:i8 i un catalá venut a Ferrán.
Els compromisaria valenciana
eren Sant Vicent Ferrer í el seu
g'rmá Bonifaci. El tercer nomenat, que sabíen que no votaría al
castellá, fou excluit pretextant que
tenia pert'orbades lea facultats
mentáis. El que nonoenaren en
substitució tampoc va voler votar
al castellá, comprenent que era
una farsa aquella elecció, i es va
abstindre. Sant Vicent Ferrer,
quin criteri fou el que més pesa en
el compromís, obra en aquella
ocasió més cora a falible huraá i
mal politic que com a Sant. No
era el cel quí. P inspirava, era 1‘
anti-papa Benet, al que després
tenia d‘ abandonar, quí influía en
el seu ánim.
Catalunya va reble molt malament 1‘ acord. A Aragó es revoltaren alguna a favor de Jaume d‘
Urgell i a Valencia Vilaraguts i
Centelles ensengueren la lluifca fra
ticida que e3 va estinguir ais caps
de Caste.lí[ó.
El compte d‘ Urgell va ressistir molt de temps en Balaguer,
tenint que rendir se finalment a
Ferrán, que el dugué, faltant a la
sena, paraulay presoner de caetell
en castell, fins que fou tancat al de
Xátiva, on un día tres princeps el
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varen assasinar ártíb la més refi
nada crueltat i cobardía.
Aquell anti-papa que va projectar llura, ombra funesta, en el
compromís, fou després abándonat
per Ferrán, al que raalaía quant
amb les seues naus creuava el mar
carní del penyot de Penyíscolá, on
va romandre fina la seua mort
sempre tosut i Papa desident.
De moment no vingueren les
greus topades amb el monarca foraster, pero la llavor duta amb els
nobles expedits des de Castella es
ta va ja sembrada.
V. Tomás i Martí

Un programa Iliberal
En P escepticisme que seutira
no8altre3 per els fets i els política
de Madrid, ens acompanyafán bon
número de llegidor3. De mica en
mica hem anat forrnant una cuirassa de ressisténcia per a les
temptaeión sucesives de la política
espany ola. Hem apré3 de situar no3
sense que les seue3 impureses i les
aceions frustades agu'lonaren dolorosament la nostra ánima.
Era ademés una falta de sentit
el que nosaitres dedicarem algún
esforg a sostindre la política que
precisament contraria el nostre
sentiment patriótic. Dins de casa
es a on ho tenirn tot per fer. L‘ es
forg de colaboració que sobrepasse
els límits del Reine, es un esforg
completament perdut o devegades
perjudicial per al nostre poblé.
No es extrany, puix, que llixquerem la declaració del govern
espanyol sense avidega. ni tan sois
amb interés. Primer perque la redacció es anodina i s‘ escola amb
aquella monotonía que tenen els
seriosos articles de fons d' algún
diari local. D sp ér, perque la nos
tra credulitat ja no er generosa i
vol abans le3 obres que les parau
les. I últimament perque dita declaracíó transparenta les inteneions que mouen a aquests lliberals conceutrats.
Pero creguem, a pesar de tot,
que raereix un eoinentari. F/gura
en la concentració el comte de Romanones, en el que la Lliga Regíonalista de Catalunya i al tres agrupacfbns regionalistes d‘ Espanya
havíen depoeitat una confianga ab
soluta, en lo que respecta ais
ideáis d' autonomía. Romanones,
en ela seus discursos, curavá dé
parlar del problema catalá i de la
autonomía de les regions. Semblavai tot estar en tractesambCambó.
Es donava cora a cosa feta que
Romanones resoldría el plet.
Ara es P hora de recordar
aqüestes amistats i aquelles espe
rarles. El seny.br Cambó, 1‘ amic

de tots els futura quefes de govern
(sempre es guanya quelcom tenint
bons amics), suposant que encara
vudga 1- autonomí i catalana, haurá tingut una Torta decepció. Es
ministro Romanones, i ministre infiuent, i res diu d‘ autonomía, la
declaració del govern.
Aquesta omiasió dona a entendre qué clase de Uiberals governen
P Estat espanyol. Pero son ben infant ls. Pot ser hauián cregut que
no nomenant lo, que posant al seu
en toril un silenci complet, el pro
blema no existix ja.
Uns governants que no venen
les necessitats espanyoles, que no
s‘ han donat compte de la transformació essencial que cal. fer en
Espanya, han dictat els quatre
tópics que constituixen la declara
ció ministerial.
Els que vullguen judicar-la amb
equanimitat que repassen 1‘ actua
do del govern preparant les eleec.ións, que escolten els trets deis ca
rrera barcelonins, que es fixen en
el Marroc...

6LOS5E5
No som taurófils — ¡Deu ens
guard!— i en més d‘ una ocasió
hem censurat públicament la festa
bárbara. Aquest paréixer nostre
respecte al barbarisme de les corregudes de toros, no fou obstacle
—no podía ser ho—per a que una
forta amistat ens unirá amb aquell
gran artiste i gran valencia—V
únic torero de Valencia que no
inteutá mai parlar 1‘ aodalús—que
sl anomená Manel Granero. I el
nostre sentiment va ser gran quan
en aquell capvespre de Maig del
passat any s‘ escampé per la ciutat
la trágica noticia de la seua moit.
Pero si e! noscre sentiment va ser
gran en aquella trist x diada—ja
compendrá el Regidor que no hetn
lamentat mai la pérdua del torero,
sino la del amic bo i valencianíssim—aquest sentiment lia alcancat
huí el sen grau raáxim al vore com
uns traglners indiferents carregaben a un carro de mudances tots
els móbles i objectes del «Circuí
Tainí Granero», deixant buit el
local que fins ara havía ocupat
aquest circuí que desapareix—¡que
som d olvidadicoi els humana! —
avans de complirse el primer aniversari de la mort del «ídol».
¿Per qué ens ha causat una major tristesa vore realitzar aquesta
operació freda de carregar els mo
bles camí de P almoneda, que aque
lla altra operació de ara fa un auy,
quan uns bragos trémols d‘ einoció
carregaven la funeraria caixa amb
el eos inanimat del pobre Granero?
Es ben senzill. Perque si una cosa
sigoificava P irremediable acaba-
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ment d‘ un borne, afló atíe significa
I1 olvit...
I hi han olvits que son ingratitute. I hi han ingratituts que son
rna cabres.
* * *

Dediquera una glossa d‘ honor
al savi capellá En Justo Martínez.
Aquest respectable senyor ha predicat a la valeneianissima esglesia
deis Sants Joans amb rnotiu de les
festes del Patró de Valencia. I ha
predicat—está ciar—en valenciá.
I ha tingut unes justes censures per
a tote aquells que amb la major
ignorancia encara confonen les
llengues amb els dialectes...
Nosaltres hem tingut el gust
d: escoltar-lo un sol día deis varis
que aquest senyor ha ocupat la
trona de la monumental esglesia
de la plassa del Mercat. 1 hem
pogut advertir en la seua o-ració,
apart la galanura del seu estil, un
léxic depurat, corréete, absolutament net de castellaoismes, que ‘s
un altra de les mañerea—acás la
millor—d‘ honorar la dolga i altíssima llengua de la nostra Patria.
¿I per qué no parlar sempre al
nostre poblé en valenciá desde dalt
de la tróna? Pot ser aixó influirá
en una major religiositat deis
fidels. Perque es ben cert que
quan ens parien en la nostra llen
gua, en la llengua en que parlaren
els nostres Sants, els nostres clás-,
sics i els nostres pares, aqüestes
paraules tenen per a nosaltres una
major virtut, i, naturalmeut, ens
arriven més a dins de 1‘ ánima.
Aixó ens ha ocorregut, al menys,
a P escoltar les oracions valencianes del senyor Martínez, a qui la
causa valeneianista i la gramática
li están molt agraídes.
Enric Duran i Torta jad a

tindre bon o mal astro. I d‘ ahí de
riva la paraula malastruganca com
la paraula bonastruganga.
«S‘ arrima a un C03tat quan en
trebanca...» Entrebancar es posar
obstad es.
‘
' !
«Cap poblé pot viure ai Hat...»
S‘ haguera pogut dir: «Cap poblé
pot viure isolat». A'íllat (paraula
formada a base de illa) es lo mateix que isolat. D‘ aquest mot parlárem en el «Vocabulari» primer
que va eixir.
«Es una gran bogería...» De
boig (loco en castellá) es forma bo
gería {locura). Cal notar que tenim
una altra paraula, foll (fou en fran
cés), de la que es forma follía (fo
lie) .
«Si Madrid no té el neguít del
mon...» Neguit es pot assirailar a
desfici, paraula vulgar i d‘ aplicació a casos més vulgars.
«Els ulls totbora inflamáis...»
En tothora es fácil vore la contracció de tota hora, sempre.
«Les grapades d‘ un carranc...»
Hi han sers que tenen grapes (ga
rras, zarpas) i per tant poden pe
gar grapades o grapats.
«Les víes ombrívoles...» La pa
raula ombra en poc de teraps ha
perdut molta popularitat, sent sus
tituida per la castellana sombra,
de la que deriva sombrío. O.nbrivol es lo que té ombra.
«La setraana vinent...» El participi de present del verb vindre
es vinent, el que ve. Comprés?
Puix la semana que ve continua
ren!.
EL CICERONE

EL PERENNAL MÍRACLE
Sobre les núes branques,
xarradissa dl ocells.
De les ditxes perdudes
nalxen el goigs novells.
L' hivern s‘ en du les fulles
com mortes il-lusions;
quan el cor perd ses roses
li queden les cangons.
Tot lio arrasa en sa furia
el fort vent h i vernal,
pero allá dintre 1‘ ánima
í
@1 gwg t>i@afe'r£
Lo goig de 1‘ esperanza
que no es pot esvair,

VOCABULARI
En el número passat, entre altres frases s£ encontraven les següents, que convé explicar:
«El mot de provincians ens escau...» El vero escaure equival a
caure be, o sentar be. Té P adjectiu escaient.
«Volem bandejar-lo cora una
taca infamant.. » Bandejar ea ex
pulsar, desterrar, tirar a, una
banda.
«
«La indeferéncia i P arronsament de muacles...» El sentit d‘
aquesta frase df En Salmerón ja
indica que arronsament vol dír en
cogimiento.
«Un deis moments de més malastruganca per a Valencia...» Antigament—i certa gent, encara—es
creía en la influéncia deis astres
sobre els humans. Es frase corrent
tindre bona o mala estrel-la; es dir,
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Alió que el cor espera
i sap que ha d‘ arribar
i el fa sobre les nafres
de son dolor, cantar.
La mágica florida
que haurá de goigs novells...
Sobre les branques núes,
xarradissa d‘ ocells.
F. CABALLERO I MUÑOZ

«EN LA ATENAS
--------- DEL ---------
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¡fluís Vives i les roses
Al raig del pati de nostra Universitat—que en realitat es la Universitat d‘ ells—hi ha una estatua
de Lluis Vives.
Els estudiants passegen plens
d‘ indiferéncia per el seu voltant.
Comenten el resultat d‘ una correguda de toros, evoquen escenes de
music-hall, parlen mal del club de
foot-ball que ha vengut al club a
que ells pertanyen. Pero ningú es
deté a considerar el valor simbólic
d‘ aquella figura metálica que,
sempre en el mateix posat, veu
passar les hores.
Pobre Lluis Vives! Es menys
admirat i menys considerat que un
ninot de falla o un remat de torta
da. I la bruticia li va formant ta
ques fantástiques que no més li s‘
en van quan plou. Per aixó sembla
que la ma dreta la tinga extesa
per a vore quán va a ploure...
En canvi hi ha qui creu que
amb eixa ma senyala aquell trocet
de térra que té a 1‘ entorn del pe
destal. Allí creixen quatre palmeretes plenes de fang, de draps i de
papers. També hi han herbes espontánies que creixen com i quan
els dona la gana, en lo qual hi ha
que reconeixer que aventatgen a
la Universitat, perque son autóA
noraes...
Nosaltres, veient aixó, havem
pensat que sería una bella cosa
que eixa térra estiguera plantada
de rosers que donaren, a la Prima
vera, unes fines, severes, nacarades roses blanques.
La Universitat es—teóricament
—un lloc de cultura de la inteli
gencia. Vindría mal un poc de cul
tura de flors? No, segurament. Per
la vesprada, quan el sol envía
llums de color de mel, quan els
cláustres están quasi solitaria, el
pati de la Universitat sería a propósit per al recolliment.
Pero d‘ aqüestes coses no es
pot parlar ais que figuren en la
Universitat. A ells Jo únic que po
dría interesar-los es que Araalio
Gimeno fora ministre d‘ Instruceió.

Notes Deportives
En el Mundo Gráfico de la setmana passada anava una plana
central dedicada al fútbol anglés.
Ciar está que era lo que en argot
periodístic es diu «refrito».
Pero lo notable del cas es que ho
titolava així: «También en Ingla
terra se juegan importantes partí-
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rios en el seu colaborador, que
deaprés d‘ esmentar les ácrement,
1‘ enviá a pasaeig.
Vostés crearán que el senyor
Juan García no trobaría. ja porta
oberta? Puix no: encara es ficá en
La sel-lecció militar d‘ Espanya altres iloca, obtingué premia en
té que jugar un partit contra la concerta literaries, brillá amb eixa
sel-lecció militar de Portugal, re- gloria fugag i falga de gazetilla
petició del que fa terapá es va ju periodística, Encara el nomenaren
gar en Madrid.
director del Centre de Cultura
Havem llegit la llista de juga- Valenciana. I encara el seu detrac
dors. To^a pertenyen a clubs de tor d‘ abans, al rebre T aquest Cen
Madrid.
tre, li dirigí un discurs de salutaPer qué?
ció, elogiant desmesuradament les
Suposem que no será porque els seue3 aptituds.
que están servint en Madrid si
La nostra enhorabona al Centre
guen els "millors jugadora d‘ Es de Cultura.
panya.
Tampoc será perque es vullHera rebut moltes cartea parguen evitar despeses. Quati no es
tenen diners, no es fan partits in- lant-nos de V orientació de PATRIA
Nova. Els agraim a tota el bon
ternacionals.
deaig i e s preguem ens dispensen
E3
E3
El dumenge varen vindre una si no els contestem particularment.
Caldría que tota aquests amics
xicot8 del «Real Club Deportivo
de
Patria Nova ens proporciona
Español» a jugar contra el «Gim
ren subscricions i ens ajudaren tot
nástico F. C.»
Varem anar al carap. No ens lo posaible per a que el noatre
setmariari augmente el número de
divertirein. Ja ho esperavem.
El públic se va eLdur una gran págines.
desil-lusió, no perque mancaren
Montesinos, Canals i altres asos
Per qué no ea fa el trasllat de la
del «R. C. D. E.», sino perque la Diputació a la casa de la genemajoría deis equipiera parlaven en ralitat? .
catalá. La gent, la bona gent, es
Quan es complí alió de que
creía que cadascú era una mésela «hostes vindráu que de casa ens
del Cid i d‘ Alfonso Sala, per els traurán»,.el Palau de les nostres
ulls deis quals eixíen ñames sa Corts, la casa de la generalitat va
gradas manifestatives de 1‘ odi lenciana, es convertí en Audiéncia.
que els bullía contra el separar Hem-de donar encara graeies a
tisme...
qui siga perque no la convertiren
Per cert que al finir la mitja en auarter.
part uns del públic s‘ acostaren al
Éls valencians consciente haujo ve Ibars, fentli varíes preguntes. rán patit moltísaim al vore el tráete
—Qué vos sembla el nou cam- que rebien aqueiles parets glorioses
pió?
de V época de la nostra llibertat.
—L‘ Europa? Be. El Barcelona Al fér-3e la nova casa a 1‘ Audién
si que...—va dir Ibars.
cia, al buidar-se la generalitat,
—Digueu, digueu...
ens puoxava el goig de tornar a la
—S‘ ha fet molt antipátic per llar antiga i evocadora. Ensdigueels seus treballs en Federació...
ren que sería promte. Ea feren
I així anava Ibars donant de preparatius. Pero...
talla que no afavoríen gens al Bar
Aaí ve be lo del centralismo.
celona i que hi ha que reconéixer Molts creuen que no existix en la
que en gran part están justifícate. forma monstruosa que el pintem
Pero un imprudent va preguntar: nosal-tres. Molta dubten de que el
—I Piera? Es passa al«Español»? centralisme siga una coacció humí—No, no es probable—respougué liant. No la senten. Questió de
Ibars.
sensibilitat. Qué li anem a fer!
I tota feren una mala cara!
Pero el centralisme es el que
THE WHIP
ha omplit durant anys de paper
sagellat la casa venerable del
Reine, el que vol endurse ‘n ara les
reliquies que 1‘ ornamenten, el que
Si la memoria no ens es infidel, impedix que la Diputació puga
el senyor Folchi puplicava fa al viure allí. Quadres que son nostres,
guna anys una revista literaria i indiscutiblement nostres, els vol
artística intitolada Impresiones. L‘ 1* Audiéncia.
I qué fa la Diputació? Manten
inevitable Josep M.ft Juan García,
eolaborava en dita revista. Pero dré en el secret les pretensions de
un día el senyor Folchi descobrí 1‘ Audiéncia, demanar débilment,
tal mena de deakonestitats litera negociar per apedre.

dea de foot-ball. >• Que eí corrí si un
diari de Méxic dignera: «También
en España se celebran importantes
corridas de toros.»

TROSSOS I MOSSOS

No es deu transigir, senyors di
putáis valenciana.
En Palma de Mollorea acaben
de celebrar-se una Jocs Floráis
organitzats per les daraes de la
Creu Rotja. La Flor Natural s‘ ha
otorgat a María Antonia Salva. A
més ha obtingut preñáis Lloreng
Reber. I ha pronuneiat el discurs de
mantenedor, Daniel Martínez Fe
rrando.
El nostre estimat amic Daniel,
ha llegit un discurs elevat, sincer,
escaient. No ens estranya que fora
aplaudídíssim i molt elogiat.
Aquests díes en que es celebren
funcious religioses en honor de
Sant Vicent Ferrer, la ¡lengua va
lenciana recobra una mica el seu
lloc. Sj escolten els elogis del Sant,
la seua vida i milacres, en la mateixa llengua que eli usá i enalti.
No obstant algún analfabet—es
lo menys que podem dir li—ha
redactat el programa de les festivitats posant la pintoresca frase de
«dialecto valenciano».
Afortunadament V agravi ha
sigut desfet. Don Just Martínez en
un sermó en Sant Joan, prenint
cora a tema aquella consideració
injusta de la nostra llengua, pro
nuncia una bellíssima apología del
idioma valencia, que mai alabarera
prou.
En Franga, més ben dit, en Can nes, han con memo rat a Frederic
Amouretti. Els felibres han organitzat la conmemoració, que presi
dirá Mme. Mistdual, viura del gran
poeta, i que consistirá en colocar
una placa de marbre en la casa on
va morir Amouretti.
Molta nuclis intelectuals i polí
tica de Franca s‘ han adherit a la
conmemoració. La premsa ha publicat semblances i biografíes d‘
Amouretti. Un amic seu, Josep
Berenger ha escrit:
«Eli trobá ab3urda i bárbara
aquesta política igualitaria i nivelladora, que no té en corapte les
condicions históriques, geográfi
ques i económiquea de Franca, ni
ie3 diferénciea de llengua, de eos
tums, de tradicions existenta entre
les provincies franceses i que una
tradició de més d‘ un segle no ha
arribat a esborrar. I son somni es
de vore reviure un día aquesta
bella nació provengal amb sa llen
gua i ses costums, ses comunitats
i aes villes, sea corporacions i sa
Universitat. La Provenga fou sa
gran passió...»
Caldrá que aquells que copien
a Franga n‘ estiguen enterats.
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