patriarcal, universal matjor, capi
tanía general, intendencia, casa de
contratació, seminar} de nobles,
hospici general, departament de
marina, tresorería, casa de mone
En els diaris de la Giutat de Valencia havem llegit una noticia que. da, fábriques de llana, seda i llen
anava amagada com una cosa sense .importancia: el nomenament de ca- óos, aduana general. Item, la cort
tedrátic 'dl Historia dl Espanya de la Universitat d‘ ací, en el curs pre anirá mudant segons les quatre es
paratori de Dret i de Filosofía i Lletres, a favor del senyor Joan Con taciona de P auy per les quatre
teras i López de Ayala, marqués de Lozoya.
parts, P h i veril en la meridional,
Té molta importancia V assignatura que explicará eixe senyor. Com 1‘ estiu en la septentrional, et sic

La Historia d‘ Espanya en nosira Universitat

es sabut, per la seua aula passarán tote els futurs advocáis. I els advo
cáis, Iper unes causes o per altres, son horneas de molta influencia, -sobre
tot en lo pertanyent a la política. Ara be: a no ser que es tráete d‘ esperits molt independents, les doctrines rebordes del professor determinen
en major o menor gran les doctrines deis alumnes. De professors antiautonomistes, [ixen deixebles anti autonomistes. De professors que no
vacilen ¡e» sacrificar les glories del Reine de Valencia, ixen deixebles
descastáis.
Desconeixem les idees del senyor Joan Contreras i López de Ay ala,
marqués de Lozoya, sobre els pooblemes nacionalistes d! Iberia. Lo més
probable es que tinga les de la inmensa majaría deis espanyols. I en
eixe cas la cátedra que devía ser un lloc on s‘ ensenyaren els fets de
la Historia del Reine de Valencia, continuará sent uu lloc on es parle
d‘ unitat indiscutida, on es glorifique una infecunda hegemonía, on es
fomente 1‘ oblit de 1‘ obra histórica valenciana.
Qui té la culpa? En aquesta ocasió no li la anem a donar al Poder
Central...
La culpa la tenen els valencians. Llegint les gazetilles deis periódica
s( aplega a creure que aquesta es una térra que en lloc de carabases i
adoquins próduix per tot arreu artistes de geni i savis formidables. Pero
la realitat es que a les oposicions per a proveir la cátedra es mentada—
que té un interés capdal per a la patria valenciana—solament ha concorregut un valenciá que es va retirar de bones a primeres.

Lo que diiien els altres...
JOSEP DE CADALSO.—Obrira
el llibre «Cartas marruecas» d‘
•aquest escriptor castellá del segle
XVIII, que porta una recomanació
d‘ Azorin. Algunes cartea contenen
observacions que escauen a aques
ta secció i que anem a traduir.
Parlant de les diferents costums
de les nacions, en la carta II diu:
«Encara dins de 1‘ Espanya hi
ha varietat increíble en el carácter
•de llurs provincies. Un andalúg en
res es pareix a un viscaí; un catalá
es totalment distint d‘ un gallee, i
lo raateix succeix entre un valen
ciá i un muntanyés. Aquesta pen
ínsula, dividida tanta aegles en
diferents reines, ha tingut sempre
varietat de tratges, liéis, idiomes.i
monedes.»

Més avant, en la carta XXXIV,
Cadalso imagina una divisió geo
gráfica d‘ Espanya:
«Vullc que en cadascuna d‘
aqüestes parta es parle un idioma
i s‘ estile un tratge. En la septen
trional se lia de parlar precisament
viscaí; en la meridional, anda.luc
tancat; en P oriental, catalá: en
1‘ occidental, gallee. El tratge en
la septentrional ha dl esser com el
deis rnaragats, ni més ni menys;
en la meridional, montera granadina molt alta, caramull de dos
faldea i ajustador davant; en la
tercera, gambada catalana i gorro
roíg; en la qúarta, calgona blancs,
llares, amb tota la resta d‘ equipatge que porten els segadors ga
llees. Item, en cadascuna de les
dites, citades, mencionades i referides parts integrants de la penín
sula vullc que hatja una eeglesia

de cceteris.»

La revolta de 1801
Un moviment popular mal eonegut que evidencia que malgrat
la desteta de nostres llibertats,
romanía viu nostre e3pirit nacio
nal, fou la revolta de 1801.
L‘ Estat espanyol havía contret independent de la voluntat po
pular, com acostumava i encara
acostuma, uns compromisos bélics
amb Napoleó.
Per a proporcionar-li un contingent de tropea que se li havía promés, el rei. aconsellat per el minis
tre de la Guerra, maná «al Reine
de Valencia algara sis regiments
de indicies provincials al modo
com servíen al rei les provincies
de Castella».
«El Reine de Valencia, apoiantse en u deis privilegis que conservavá com reliquia deis seus antice
fura, per el qual s‘ eximía a aqueta
pobles del tribut de les quintes,
acullí amb pregón disgust el decret
sobre P organització de les indi
cies...»
A Madrid enviaren a dir el mal
efecte, pero en la Cort d‘ Espanya
cregueren que eren exagerades les
noticies i no feren cas, prenent lea
mesures conveniente per a que fora
obeída la reial ordre.
Malgrat el disgust del poblé, la
recluta seguía avant, duta a cap
per el intendent Monterdla foraster, que per a molestar més els
sentimenta de Valencia feia passetjar una retreta que significava la
quinta esclavitzadora, que primer
fou rebuda amb xiulits i crits;
després vingueren les pedrades i
darrerament un tir fou la senyal
de Uuita.
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Per les hortes comentaren els
trágics udols del caragol a cridar
a la germanía deis llauradors que
aplegaren armats a les portes de
Valencia desafiant a ll Estat que
temtava 1‘ imposar los un nou
dogal.
L‘ intendent i personatjes forasters i valenciana traidora van
fugir davant 1‘ algament irat del
poblé.
De Madrid enviaren noves ordres per a que fora complida la
reial ordre i tornaren a sortir
grupa armats i «s‘ algaren els pobles disposts a resistir al govern de
Madrid i es temía 1‘ esteudre la
sublevació ^1 reine d‘ Aragó i
principat de Catalunya, no sois per
a oposar-se ai decret de les quintes,
que no admítíen els pobles de la
Corona aragonesa, sino per a re
conquerir llura perduts furs per
els que sospiraba tot el país».
Hi haveren missatges i ernbaixades i el pánic a la Cort, no sois
per els esdeveniments de Valencia
«sino per la temenca que inspirava
el que es propagara la sublevació
a Aragó i Catalunya».
Caries IV enviá a Valencia un
eixércit de 12.000 homes, cora es
llógic castellans, amb un comisari
regi que castigara ais culpables,
dignes i conscients patriotes valencians.
Per consell de Godoy el rei de
sistí de resoldre bélicament alió,
i en 3 de Setembre derogava el de
cret de 13 de Juliol, causant de la
revolta.
Mentrimentres se tramitaven
aqüestes disposicions la Sala del
Crimen feu una horroroca matan
za d‘ infeligos que feu penjar i trocetjar, sembrant llurs cossos, frag
mentáis i membres per els camins
per a escarment deis pobles. Després ¡oh sarcasrae! foren declaráis
innocents, recullides les trágiques
despulles i donades pensions, pero
els assassins que guarits amb la
llei cometeren aquelles atrocitats
no tingueren ninguna peña. Aque
lles ordres digueren els jutjes que
les havíen rebut del infame Godoy,
1‘ hipócrita que després aconsellava mesures de pau per a enganyar
a Valencia.
Els entrecómate son de la História de Valencia d‘ Escolano i
Perales (Tom III, pág. 918). Per a
que no creguen que parla sempre
nostra passió de nacionalistes,
transcrivim els testimonis d‘ aitres. Recomanem la lectura de
dita página, com la d‘ un manuscrit contemporani que parla d‘
aquets esdeveniments guardat en
1‘ Arxiu municipal.
Comentaris a la revolta de
1801? Ben ciar es veu que fou una
revolta nacionalista. Mireu com
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les fonts de nostra concepció protestatoria están roés properes que
en Almanaa.
V. Tomás i Martí
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Ruñes a les alameretes de Serrana

BLQ55E5
Les passades festes han siguí
les festes de 1‘ angunia, de 1‘ acalorament, de la precipitació. De cap
manera podiem acodir a totes elles,,
ja qiP ens les han servit d' una
forma barbra: hem tingut festes
atropellades; condensades, diríem
millor. A les cinc de la matinada,
«despertó»; a les cinc i mitja,
raissa amb orgue; a les sis, repartiraent de bescuits; a les sis i cinc
minuta, surtida del primer tranvía
cap a Masamagrell...
Després, cada deu minuts, un
espectacle: arrivada deis reís d‘
Espanya, «Tedéum», «thé-tango»,
batalla de flora.inauguracióde quatrecentes vinticinc coses—¿pero
cóm hi havíen a Valencia tantea
coses per inaugurar?—, traques,
processóns, balls, toros, cavalcada... Ai! quina augunia! quín fástic! I a tot agó, les sabates noves
ens feien mal i la nostra desesperació augmentava al vore que no
podiem acodir a totes bandes...
No hi ha dret a aquesta successió continuada—de vegades simultania—d‘ espectacles. Molt menys
en una població com Valencia on
totes les diversions durant 1‘ any
es redueixen ais provincians ¡ai! i
tranquila passejos per P Albereda
o per el carrer de la Pau i al refresc d‘ horxata a les sis de la vesprada al café del Segle. .
Hi ha que tindre una mica més
de bon sentit i fer un repartíment
equitatiu de festes. En primer llce,
perque tots no tenim automóvil
com P Al'fonset per a estar a la
una inaugurant el Palau de Comunicacions i a la una i vinfc minuts
en la Valle3a del Mandor menjant
«paella». Ademés, perque després
d‘ aquesta pluja—¿pluja?, no, tor
menta—de festes, ens semblará
molt més monótona i avorrida la
nostra acostumada i pretensiosa
vida ciutadana...
Per a fer un comentari just i
una mica melaricólic aP acabar les
festes de Maig, en castellá diríem:
«unas veces por mucho y otras por
peco...» En valenciá hi ha un altra
frase prou més gráfica: Qui tot ho
menja d‘ una sentada...
Enric Durán i Tortajada
Ja sou soci de la JOVEN1 UT
VA L ENCIA NISIA?
El deure de tot bon patriota es
ajudar a les entitats valencianistes.

La part de dalt de les alamere
tes de Serrans es el jardi més íntimament evocatiu i de caires més
melangiosos que pot fruir el passetjador valenciá.
Ais capvespres, quan a travers
del brancatge sl insinúen les oriflames crepusculars, una dolga
llangor corprén P ambient i es
diría que sura P ánima de Verlaine.
Perxó segurament son el paratge escullit per tots els que vo
leo viure una hora íntima, una hora
de reculliment.
■I el poblé, que 's doná cómpter,
els digué «passeig deis cavilosos».
Tot convida en aquella jardinets
al cavilament, tot. Fins les ruñes
de quelcom que degué ser caseta
que es troben baixant P ampia
escala d‘ evocacions versallesques,
a la dreta de passetjadors, en una
rinconada que coneixen només els
infanta que solen jugar a indios,
lladres i altres coses de cinema,
en aquelles ruñes que podríem dir
cinemátique3, on el romántic troba
unes despulles del passat en les que
créixen les ortigues ben frondoses
per 1‘ alimentació de guanos fisio
lógica que sacrílegament se deixa
algún incivil necessitat en aqueli
ocult paratge.
Senyor Alcalde: de les alame
retes sobren dos coses: aqueixes
ruñes i un urinari córaplic de moltes coses lletges que no volem esmentar perque no es taque nostre
periódic amb la visió del homo
sexualismo.
Per estética i per moral cal
llevar o adecentar alió.

L1 ESCOLA INÚTIL
Retallera d‘ El Crit de la Muntanya P admirable article que seguix:
«Haveu vist en alguna banda
el cas paradógic de que ú assistixca molts anys a una escola i al cap
d‘ ella ixca sens saber apenes
llegir?
Aquest cas tan extrany el podem vore en cuansevol poblet va
lenciá.
Ací veiem joves que son anal
fabeta després d‘ haver asistit a P
escola.
Per qué se dona aquest fenómen
tan inversemblant?
Perque aqueixos joves han anat
molt de temps a classe i no han
aplegat a entendre al mestre.

3
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En els pobles valenciana els xiquets parlen en la seua casa, en el
carrer, en totes bandea la [lengua
valenciana, ocurrint l1 absurde antipedagógic de que el mestre ela
parla i ensenya en una llengua extranya.
Es casi igual que si eatabliren
una escola on les ensenyanges se
donaren en francés o portugués.
Trauríen els xiguets algo de
profit assistint a dites escoles si no
realitzaven en elles una llavor de
traducció?
I en 1‘ escola deis nostres po
bles no dúen a cap ninguna llavor
de traducció, donant de colp les
lligóns en llengua forastera.
Si se feren les ensenyanges en
la llengua natural i s‘ els donara a
conéixer el castellá comparativaraent, cora s‘- ensenyen totes les
llengües en tot el mon, el xiquet
eixiría de les escoles sabent valenciá i castellá; aixina ix sense saber
ninguna de les dos, parlant-les casi
com puga parlar una cotorra.
S‘ aforraría el temps d‘ iniciació que perd el xiquet tins que
aplegue a entendre al mestre.
El xiquets deis pobles castellans
al anar a 1‘ escola necesiten només
fer un esforg mental: el d‘ assirailar
les coses que li ensenya el mestre.
Aixina veiem que Castella dona
un contingent de 14 analfabeta per
cent i Valencia uns 60.
Pot trobar-se una argumentació
méa convincent contra P actual
estat pedagógic?
I pot trobar-se un absurde major que el de Valencia, que paga
molts miílons al Estat central per
a que aquest establixca unes esco
les, poques, roins i que no li aprofiten?
Mentres Valencia no mane deis
seus dineral no establixca la ensenyanga a base de la seua llen
gua, no podrá desterrar V analfa
betismo.
Hi ha algú que vullga discutir
nos agó?
ESPADÁNIC»

VOCABULARI
«Sense penedir-se»... Petiedirse es arrepentir-se. Penediraent es
arrepentí ment.
«En elles espurneja encara»...
Lo que els francesos diuen étincelle
i els castellans diuen chispa, els
valenciana que volen eseriure propiament ho tiaduixen per espuma.
Espurnejar, en conseqüencia, es
fer espumes.
«Ni el fanc que ella trepitjen»...
. Trepitjar ve a ser lo mateix que
xafar, pero tenint en compte que
trepitjar s‘ emplea més quan es
vol expresar una reiteració. Així,

per eixemple, es diu: Trepitjar el
rai'm.
«De totes edats i sexes, dala
ciutat i forana»... Es natural que
els de fora s‘ anomenen forana.
«Cora un remat de búfala, elefants o hipcpótams»... Remat o
ramat es lo que la gent vulgaríssimament diu ganao. Remaderia o
ramaderia será ganadería. En Josep Pereira Palha es un famós
remader o ramader de Portugal.
«Una nota colpidora de mal
gust»... Una cósa colpidora es una
cósa que sembla que done un colp,
una cósa que sorprén, una cósa
que crida 1‘ atenció fortameut. Se
ría una cósa colpidora que nosaltres estiguerera d‘ acord amb un
editorial de A B G.
«Un d¡3curs tabarrístic que ensopí a tothora»... Aquesta paraula
tots 1‘ haurán coraprés: es una
unió de tot i hom, forma apocopada de home. Pero P havem volgut
replegar en aquesta secció perque
té un caient molt literari i mereix
popularir-se.
El Cicerone

IGN1SCIÓ
Dina de mon pit, divina esposa,
s‘ aviva un foc de passi'ó
que ‘m crema tot en esta ausencia
tormentadora del meu cor.
Un foc creador de rims encesos
en els que aboque ma ilusió,
en els que estás tota espléndida,
en els que estem vibrant els dos.
TP hora es tausta i es propicia
per a la vida, que es amor...
Dina de mon pit, divina esposa,
s‘ aviva un foc de passi'ó...
Ardix mon cor sens consumir-se
i es una flama com un sol;
tú, dins lo cor, ofrenadora,
alimentant-me amb tú este foc.
Místicament, creme ‘ls delictes
en eixa brasa en que me fonc;
i tú i jo sora un mateix hálit,
i un mateix ritme tú i jo som.
Aviva ‘l foc, divina esposa,
que amb combustible tan gloriós...
ardix mon cor sens consumir-se
i es una flama cora un sol.
Aviva T foc, pnrificant.-se
divinament lo cor i ei eos;
cremera-se ela dos en eixes brases
que s‘ han encés en lo meu cor.
El nostre amor será per sempre
será per sempre T nostre goig;
¡els dos en ú, divina esposa,
divina esposa, en ú ja els dos!
I quan P abrás mutu segelle,
conjugalraente, nostra’passió...
¡aviva el foc, divina esposa,
i ardint sigam eterns els dos!
J. M.a BAYARRI

Llixcau els periódics valencianistes PATRIA NOVA i El Crit
DE LA MUNTANYA.

SI cor i la inteligencia
Sovint, en les nostres relaciona
diaries, trobem gent de totes procedencies que escolta 1‘ exposició
de les idees centráis del valencianisme, sense contradir-les fonamentalraent.
Realment—diuen—no podera
esperangar-nos amb la perllongació d‘ aquesta política espanyola
en la que el centre absorvix totes
les energies vitáis d‘ Espanya i no
irradia sino desditxades influen
cies.
I si després examinen el nacionalisme, com a solució satisfacto
ria,conclouen d‘ aquesta manera
tan clara:
«Molt be que s‘ acabe d: una
volta per a sempre la concentració
de 1‘ Estat i que tots els pobles
éspanyols renaixquen a una activitat lliure. Aceptable el cami de
restaurar els valors espirituals de
cada poblé, com son la llengua, la
literatura i la historia...-»
Aquest llenguatge en els lia vis
d‘ un home devía donarnos la plena
seguredat de la seua colloboració.
Pero no es aixís. Ho constatem
amb dolor. Homes que otorguen a
la nostra ideología un fons de realitat i una estructura lógica, homes
que quan conte nplen la desolació
espiritual d' Espanya, s‘ adrecen
a nosaltres per nomenar-nos una
forga salvadora, raireu ho, militen
en els altres partits, donen a les
altres ideologíes tota la seua ajuda. Están amb nosaltres per la
inteligéncia, pero el cor encara no
els ha empés a un trencament definitiu amb els psrjudicis i les idees
del centralisme espanyol.
Caldría posar d‘ acord el cor i
la inteligencia. Si aquesta vos ha
dit—¡oh araics!—que la llibertat
deis pobles éspanyols per llei ge
neral es una cosa noble, sí haveu
cregut que retornant a la vida nor
mal les Uengüe3 proscrites poden
florir un be-de Deu de coses excelentíssimes, si no trobeu altra eixida per al trágic desgavell d‘ Espa
nya que aquesta del nacionalisme
sincer, es precís que el cor prenga
part en aqüestes creencies i que
no continúe afecte, per inércia
inexcusable, a un sistema d‘ idees
fals i fracasat.
Es dona abastament aquest cas
paradógic de divors, de falta de
relació entre el cor i la inteligén
cia. Sembla talraent que siguen
parts autónomes de la nostra constitució humaua. La inteligéncia
per una banda i el cor per una al-
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tra. Aquesta separació, ben estu
diada, ens portaría a 1‘ explicació
de molt de lo que veera.
El cor i la inteligencia no poden
raarxar separata. I quan ea tracta
de nacionaiisrne manya, car el nacionalisrae es més qué res un pro
blema de cor, de sentiment.

TROSSOS I MOSSOS
Cridem 1‘ atenció sobre 1£ ini
ciativa del senyor García Brustenga, expoaada en lea planes d‘ un
diari local. Es tracta de crear una
«Associació de metges de Llengua
Valenciana», peí a lo qual aduix
raóns convincents del tot.
Ja era hora de que es pensara
en coses d‘ aquesta mena. Tarit i
més quant aixó es facilíasim. En
aquest moment podríem fer una
1 lista de metges valenciana que
P integráríen. El senyor García
Brustenga els coneix ala matjoría.
Es, per tant, questió d‘ una mica
de treball, d‘ unes .petites molesties...
Anim, senyor. García Brusten
ga, i eompte amb nosaltres.
Tenim davant El Crit de la
Muntanya d‘ aquest mes. Va reblit
de noticiari, de comentaría curts.
Coincidix de bon tros amb nosaltres al jutjar el valencianisme que
podríem dir de R. O. de La Corres
pondencia de Valencia. La part co
marcal es interessautissima perque
arreplega els batees d‘ aquel les
gents. Seguís anuiiciant el IV
Aplec valencianista que hn de
celebrar se en Vilarreal. En 1‘ edi
torial parla d! organització valen
cianista, convidant a tots a que s‘
inscriguen en les entitats coqstituides, a que es posen d‘ acord amb
aqüestes per a realizat actes i una
forta campanya valencianista. Pa
tria Nova s‘ aderix a aquesta
crida.
La cavalcada del dissabte passat no es de les millors que s‘ han
celebrat en Valencia.- Revifava
precisament una historia que no es
la historia valenciana. Molts motius
eren extrets de les págines de la
nostra més forta opressió, amb una
inconsciencia lamentable. Pero era
la calvacada més ben organitzada,
la que va transcorrer amb un ordre
més perfecte.
Tot té la seua explicació. En
eompte d‘ inprovisar-se els ginets
sota les disfreces de !‘ época, es
varen buscar ginets consumáis, que
manteníera amb una completa obe
diencia ais caballs, que no donaren
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lloc ni a un insignificant incident.
Es iloable aquest afany de perfecció que demostraren els organitzadors.- Nosaltres no podem deixar de reconéixer-ho amb el to
encomiástic més elevat.
Pero aquella ginets eren sol
dáis de V exércit espanyol que feen
un acte á‘ obediencia en molts
puíits comparable al deis caballs.
Un soldat portava les vestidures
dl un capelíá, altres portaven ves
tidures més exótiques, i vullga ‘s
o no, depresives.
Aquesta soldats juraren a la
forga defensar la patria espanyola.
No abandonaren les seues cases
per a formar part d‘ una cavalcada
i refocilar amb uns postigos a la
multitud joiosa.
Nosaltres protestara de que P
exércit espanyol, al qual anirán
germana nostres, aprofite per a
agó.
La vida deis soldats espanyols
ja la corieixem: O van a V Africa
a patir fam, a deixar que els seus
coseos es podrixquen vius per la
miseria més horrible, a morir obscurament sense un alé d‘ entuesiasmo o d‘ idealisme, o a eixir capriciosament desfiguráis en les cavalcades en una diada festiva i alegre.
En totes les bandes el soldat es
un ser mecanitzat per la rigida
disciplina. Pero en Espanya es
quelcom pitjor, molt pitjor.
Tingam-los 1 lástima!
Está en vies de constitució- 1‘
«Ateneu de Valencia». Prompte
s£ enllestirán els darrers detalls i
podiem dir que 1‘ Ateneu es una
cosa feta. Pero aleshores caidrá un
tacte molt fí per a que no semble
construit sobre una base de sorra
i per a que ais primera venta de
tempesta no s‘ esmicole ridículament.
Nosaltres tenim fe, no obstant.
Existix una ansia viva perque V
Ateneu es forme, naturalraent que
amb amplitud de criteri, amb desitjos de cordial convivencia. I
tots posarán lo seu per a que V
Ateneu responga a les exigencies
més primes de la sensibilitat.
Si es aixis, si 1‘ Ateneu es de
Valencia, nosaltres com ja prometeren també anirem.
Com no llegim V A B C igno
ra vem la colloboració de Xenius en
1‘ esmentat diari de don Torcuato.
Es 1‘ última etapa de 1* espanyolisme a 1‘ ha que ha arribat 1‘ Ors
gradualmeut. Pero en veritat res
ens den estranyar després deis
famosos Paliques madrilenys.
Al reportar aquesta nota no ha

sigut la npstra intenció el comentar
el cas de Xenius, que a nosaltres
en catalá ens semblava molt respectable, pero al qual ni saludem
en castellá. llera volgut solament
senyalar el camí á aquells que ja
tener» com una cárrega feixuga el
valencianisme.
Argumente íP h¡ ha Si no els
agrada aquell de volar amb el cas
tellá cap América, poden garlar-ne
d‘ universalismo o de la ciutatmetrópoli. A nosaltres tot ens sem
bla be. Fins que se ‘n vagen.
Consignem amb goig 1‘ entrega
de la casa de la Generalitat a la
Diputació. No es feu cap cerimónia. L‘ acte sólemnial es celebrará
el día de Sant Jaume.
La casa de la Generalitat deu
servir ara per a fondre en una
unitat efectiva le3 tres provincias
en que s‘ esquarterá el nostre
Reine. Ni un día més pot continuar
aquesta divissió i aquest allunyament. Huí que tenim la llar histó
rica apleguem-nos tots dins d‘ ella
amb una forta comunió d' esperit
i fem reviure el nostre sentiment
de llibertat.
La Diputació ha subvencionat
la segona edició del llibre de poesíes de Josep M.a Bayarri «Esta es
Valencia», que s‘ ha repartit durant les festes de la Coronáció.
Aquesta segona edició porta també
el próleg. d‘ Almela Vives, més
alguns judiéis critic3 referents al
poeta.
• Ho celebrem, perque aixó demostra que comencen les entitats
oficiáis a protegir la literatura
valenciana.
La situació económica de Pa
Nova no está encara ben
definida. Els únics ingresos nets
amb que compta son els de subcripcio i aquesta, si fa o no fa, es
rnanté ¡o raateix que el primer dia.
Patria Nova, per tant, no pot
augmentar les seues págines, com
nosaltres voliem, ni pot fer altres
resformes tiecessaries per a esdevindre un setmanari ben presentat.
Tenim de limitar-no» a aquesta
honesta pobrega, a la que afegirn
nosaltres la ferma dignitat d£ un
sentiment i d‘ un idealisme inque
brantables.
tria

PATRIA NOVA es ven en els
següents quioscos: Moderno (plaga
Emili Castelar), Minerva (plaga
Emili Castelar) i Sant Martí (carrer de Sant Vicent).
Tip. Ramón Soto, Cuart,64, falencia

