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La Patria deis valencians
Nosaltres tenim la riostra Patria com els francesos, els alemanys i tots
eh Jiomes de la térra. La riostra Patria es Valencia. Dins dl aquesta
fracció geográfica que anomenem Iberia es produiren fets que anaren
lentament enderrocant organismes nacionals i estenent fins les ribes de la
mar i la ratlla de Franca el domini de Castella. El día 25 dl Avril, en
els camps d‘ Almansa, es venguda definitivament la nostra Nació per les
tropes castellanes. Després ens ve el l/enguatge, les liéis i ll esperit del
poblé vencedor.
No es suficient una conquesta per a que un poblé desaparega. Cal que
el poblé victoriós conseguixca absorvir i fonclre en les seues essencies ll
ánima i els sentiments del poblé caigut. Lí assaig sl ha fet en lo que res
pecta a Valencia, sense conseguir mai aquella fussió que eixampla naturalment els limits nacionals.
Durant els doscents anys de dominado castellana el llenguatge valenciá
perdura viu en els llavis del poblé, malgrat ll estar separat de les escoles,
de tots els centres dl ensenyanga i de les relacions més nobles deis homens.
I arribem a 1‘ época actual i lluny de modificar se agó, es reviscola el sentiment nacional i es conserven les nostres característiques amb un afany
de perfecta plenitud.
Val a dir, puix, que la nostra Nació no está niorta i que encara té al
davant uns horitzonts de llibertat. I es un esforg útil, digníssim, aquell
que s‘ adresse a restaurar la i elevar-la. Renunciar a aquest ideal per un
altre que tendix a perpetuar el nostre esclavatge, significa una fonda
degradado i una manca tristíssima de condicions per al govern propi.
De la mateixa manera que no es pot negar que la Nació valenciana
está viva en el present i de cara al pervindre, tampoc es pot negar que ella
siga V única Patria deis valencians, per la qual tots deveni treballar.

Lo que diuen els alto...
MEÑENDEZ I PELAYO.—Les
paraules que seguixen les va escriure el gran poligraf Menéndez i
Pelayo en el próleg d‘ un llibre de
versos valenciana.
«Si juatiflcació neeesaitara el
despertar de les parles regionals,
ens la donaría el. fet de que amb
ella s‘ han multiplicat les energíes
poétiques d‘ Eapanya i han eixit a
la superficie lea que eataven latents, trencant la dura costra que
els s gles havien acutnulat sobre
el nuclí tradicional. Lluny d‘ esser
un moviment de disgregació, la
nova primavera poética ha sigut
el noble principi d1 una més alta
unitat i armonía, una revelació més
clara i explícita de la conciencia
de la raga, entorpida i esmortuida
taut de temps per el centralisme
áríd, infecond i escéptic.
Es indubtable, que molts deis
poetes que més robusta sons han
arrancat en nostre temps a P arpa
catalana, incloent el gran Verdaguer en primer terme, no hagueren

sigut verdadera lírics, u ho hague
ren sigut raolt imperfectes escrivint en la llengua que per a ells
era oficial i apresa merament en
els llibres. La trista esterilitat
poética de Catalunya, desde Boscau flus a Cabanyes, ens conveng
plenaraent d‘ aixó. Escrivint traduint-se a sí mateix mentalment,
es cosa fácil i plana per al prosista
didáetic, per a P historiador i el
crític, i en tots aquesta géneres ha
tiugut Catalunya autora que Espanya saucera acata con mestres.
La senyal que han deixat en el
pensament nacional es tan fonda,
que per interés recíproc convé que
Catalunya permaneixca bilingüe
en P esfera de la prosa, i encara
preferixca per a les obres de més
general cultura, la llengua comú
del reine. Pero en les obres de pur
ingeni, en les poétiques sobretot,
es imposible que la traducció men
tal deixe de robar vida i espóntaneitat al pensament, color i nyervi a V estil.»
Segurament ara Menéndez i Pelayo rectificaría el seu criteri res
pecte de 1‘ escriptor didáetic.
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La gilGífa de la SlIGCessiÓ
De les jornades históriques de
Valencia la més trascendental i la
que més deu viure en la nostra
recordanga per llur conseqüencies
i significat, es la guerra de la Succesió. Ella va cloure la etapa de
nostra vida com a poblé lliure,
iniciant el present esclavatge.
En alguna d‘ aquelles viles trágicament heróiques, Xátiva o Vilarreal, tenía tot bou valenciá d‘
acudir, com els jues els divendres
en Jerusaletn al raur de Jereraíes,
per a plorar també nostra llibertat
perduda.
Mort Caries II El Hechizado, el
monarca psicasténic que es creía
embruixat per una quíquera de
xocolate, dos castes reials, Austrie3 i Borbons, es disputaren la
Corona de 1‘ Estat espanyol,
De Franga la Cort del Rei Sol
enviava u deis seus, repreaentatiu
d‘ aquella escola política sintetiza
da en una forma de máxirn absolutisme: «L‘ Estat soc jo.»
En pobles on el rei era per el
poblé i per al poblé, un monarca que
es creía peraonificació del Estat de
vía reportar greus perturbacions.
A Castella, que li havien tallat
les ales de llibertat en Villalar, un
rei que personificant 1‘ Estat ex
pandirá lo seu no li inquietava
com ais pobles de la Corona d‘
Aragó, que inmediatament adivi
naren que el rei enviat per Franga
no tenía de respetar les seues Li
bertáis comengaren a tindre rezels.
Felip V havía segut proclamad,
pero els partidaria de P Arxiduc
Caries d‘ Austria, que eren majoría
a Catalunya, Aragó i Valencia,
van proclamar a aquest en Denia
P any 1706, encenent una guerra
que va esdevindre casi europea.
L‘ Arxiduc proclamat també rei
en Valencia va prométer guardar
els Furs i privilegia de nostre poblé.
Un monarca significava la centralització; 1‘ altre la independen
cia. Desesperadament van defengar
la corona d‘ aquell que significa
va la independéncia, escrivint se
preñáis planes d‘ heroísrae per
gents de tots els estaments socials.
Cada esdeveniraent, cada anéc
dota mereixía una glosa que pot
ser direm de moltes.
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Ens fon adversa la sort. Després que les tropea castellanes i
franceses van dur a cap la raés
inicua i salvatje correría nassant
gent a mata degolla en Xátiva’i
Vilarreal i altres báñeles, cremant
viles i assasinant ciutadans, ens
varen vénger el 25 d1 Abril de 1707
en els campa d‘ Almanga.
Poc després, el 29 de Juny, es
publicava un decret quin significat
explicarem en V article vinent.
Serve, puix, el llegidor sempre
en la seua memória que la guerra
de la Succesió fou un moviment
nacionalista en el que forem venguts i que nostre deure es refer
aquella patria lliure que unes baionetes van esclavitzar.
V. Tomás
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PER A SER V ALEN CIAN IST A
HI HA QUE CONÉIXER...

EL YALENCIÁNISME
Di ha més valencianistes de lo
que creueu molts.
Es més; podem dir que, en un
moment donat, tots els valenciana
son valencianistes. Agó, naturalment, donant a la para u la valencianisto, el raés amplísim sentit, es
dir: amant i defensador de Valen
cia. Pero... heus ací el pero de sem
pre. Qué es Valencia i cóm se deu
defensar? I encara un atra pregun
ta: Pot amar se lo que no se coneix?
Son varíes les maneres de sen
tir el valencianisme.
La d‘ aquells que se diuen va
lenciana perque han naixeut en
Valencia i amb una imparcialitcit
notable exposen, exagerant-los,
tots els seus defectes, pero reconéixen que si foren d‘ un atre mo
do (per eixemple como los catala
nes) , arribaríen a tindre una major
importancia. Agó, naturalment,
sense perjudici de que no fasen lo
més mínim par a ser dl un atre mo
do i de que critiquen ais nacionalistes valencians, fantástiques imitacions i lligaces amb els catalana,
ais que pareixen envejar.
Atres, els valencianistes senEuals, podríem dir, son els que s'
extasíen davant d‘ un arrós en fesols i nabs, els entusiasma V olor a
pólvora i 1‘ armonía del tabalet i
la dolgaina i justifiquen raoltesgrolleries’dient: «Jo soe aixina: ¡molt
valencia!»
Pero tots aquests se diuen pro
vincianos, voten ais caeics i par
len en dialecto. No arriben a ser
valencianistes en el sentit integre
que li donem nosatroi, els que de
tant de temps lluitem per totes Ies
glories valencianes i per la seua
major gloria: la Llibertat, sense
quina llum quedaríen enfosquits els

raés bells colora de nostres característiques...
El valencianista, propiament
dit, no deixa de amar les costuras
populara i tradicionals de la seua
térra. U excita la traca, 1‘ entu
siasma la chala, li desllumena el
sol i el serena la mar Mediterrania.
Pero, al mateix temps, engrandix
la seua valencianía coneixent a
1‘ objecte del seu amor; sabent, per
1! Historia, qu‘ ha pogut ser un
temps gran i gloriosa; coneixent,
per la etnografía (l* estudi deis
grups humans). que no es una demarcació administrativa, sino una
unitat de carácter, modalitat so
cial, costuras, elz., propies i incon
fundibles; enterant se per la legislació internacional de les llibertats
a que té dret legítira. I aixina, no
sois ama a una cosa bonica i agra
dable, sí, pero modesta i íntima,
si no que té la consciéncia i, quan
fa falta, la valentía de pregonar
per tot arreu 1‘ idioma, la nacionalitat, les reivindicacions valen
cianes.
Hi ha, puix, que voler. I, ade
más, que estudiar. No es pedante
ría dir que la qüestió del valencia
nisme es, en gran part, qüestió de
cultura.
Jo me permitiré parlar, en sucesius articles i en forma lo més
fácil i plana possible, d‘ algúns d‘
aquests probiemes casi desconeguts.
I cora parlaré per ais que no
saben, pregue ais assabentats dis
pensen els vulgarismes de la forma.
MESTRE PLÁ
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A la plassa d‘ Emili Castelar,
front al nou edifici de Correus, hi
ha cada día la nota pintoresca i
una mica poblerina d‘ uns venedors ambulánts que tenen sempre
al seu voltant un nombrós auditori
que 'ls escolta bocabadat, amb una
bona fe admirable.
Nosaltres som uns fervents ad
miradora de tots aquestos xarraires
que, amb el sol motiu de cridar
1‘ atenció del respectable públic,
tenen a sobre d‘ ells la nota exó
tica d‘ un conill de les indies, d‘
una serp o d‘ una mona, i que
venen a baix preu uns específics
maravellosos que lo mateix curen
el dolor de caixal que fan surtir
Ilustre a les ungles. I els admirem
com admirem a tot aquell que per
mig del art de la paraula s‘ imposa
a la multitud. Perque es indubtable
que tots aquestos xarraires tenen
una influéocia dominadora sobre la
gent que ‘ls escolta. De atra mane
ra, ¿cóm vendría específics per a
fer surtir els cabells un xarraire

que nosaltres coneixem a qui Deu
li ha deixat el cap completament
pelat?
Lo que no' podem perdona» a
tots aquestos venedors ambulants
es eixa manía de voler fer creure,
per mig d! una pronunciació extrangeritzada, que son franceses,
o anglesos, o txeco-eslovacos, quan
de vegades son de Rugafa.
Hem de fer una excepció: la
d‘ un xarraire que fa uns quans
díes veem a V esmerilada plassa.
Aquest senyor, que indubtáblement
es extranger—-ho din la seua pronuhciació, el seu físsic, la seua
indumentaria—parla en valencia
al nostre poblé. Es un senyor que
te un gran concepte de V educació
i apren la lleugua del país que
visita, donant d‘ aquesta manera
una doble demostració de cultura
i delicadega i defe asan t al mateix
temps els seus intereso?, cosa que
encara no han pogut compendre
els polítics centralistes d'Espanya.
Pero aquest xarraire que no es
espanyol i que sap perfectaraent
que dirigix la paraula a un poblé
no espanyol—i ací no fem sino
copiar el pensament d‘ eixos cen
tralistes que diuen que no es es
panyol qui no parla i pensa com
en Castella—té a dalt del seu petit
cadafal una bandera: la bandera
que huí per huí representa V absurt
conglomerat de les distintos nacionalitats ibériques. ¿Per qué aques
ta bandera? No ho sabem; no ho
arrivem a com pendre. Pot ser siga
per cridar 1‘ atenció; com un ob
jecte exótic; per el mateix motiu
que uns altres xarraires tenen un
conill, una serp o una mona...
Si es aixina...
Enrío Duran
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La font cb sis patos
De les velles fonts de Valencia,
cap més popular ni de méi renora
que 1‘ anoraenada «d‘ els patos»
que havía traspóst el cercle de la
ciutat, aplegant la seua coneixenga a les més allunyades viles del
Reine. Era, veritablement, la font
més valenciana de totes.
Un jorn, per exigencies del tráfec ciutadá, fon llevada del lloc
on estigué sempre, en el carrer de
les Barques, en el punt on aboca
el de Salvá, araagant-la en la plageta de Sant Jordi, ara del benemérit patrici Roderic Botet. Allí,
en la calma d‘ aquella familiar
plageta, podía el ciutadá i els fo
rana contemplar 1‘ ampia pica d‘
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on eraergíen els tres cignes deco- tent...» Uns diuen que la paraula
ratius que el poblé había trasmutat «somatent», «sometent» o «soma
en la seua concepeió artística en tén», dissortadament popular i ex
tres vulgars patos; els cignes for- portada, prové de les paraules som
maven repea a tres gentils figures (arcaísme que equival a soc) i
atent, estic en guardia. Altres—
clássiques que sosteníen...
més nombrosos—creuen que prové
Qué sosteníen?
No ho sabem, puix una de les deis mots so i metent, fent roído.
«Una Ueu flameta reviscolafigures apareix decapitada i io que
totes sosteníen lia desaparegut. Que da...» Reviscolar ve a ser lo mateix
hi havía quelcom damunt u‘ elles, que reanimar, revivificar.
«Des de raitj-jorn se desmaiano ens cab dubte; ¿qué? no ho pova...» Jorn {jour en francés, giordem escatir.
Els nostres regidors, o millor ditK no en italiá) se traduix en castellá
1‘ Alcalde, que vol adecentar nos- per día; i mitj jorn se traduix per
tra bruta ciutat per a la propera mediodía.
«Coneguts nostres ens assabenvinguda de forasters iraportants,
no estaría de raés que fera una pa- taren...» De la paraula saber es
sejada per la placa de Roderic Bo- forma, com se ven d‘ una manera
tet i vera si Ii escau a la Atenas del clara, la paraula assabentar, fer
Mediterráneo una font d‘ aquella saber.
manera, trencada i incompleta. Si
Ara, per eixemple, assabentem
no s‘ enrecórden de com era nova, ais lectors que donem per acabada
cosa que sería fácil, i nc troben nostra tasca d‘ aquesta setmana.
manera d‘ arreglar-la artística- Com en les novel les per entregues
ment, lo millor fora que la lleva diem: «Se continuará».
ren del tot.
EL CICERONE
Així no caldría que els de fora
8* enteren de que ací hi ha gent
que ho fa tot a trogos i gent que,
devent manar que ho arreglen, no
s‘ preocupa.

Al retrovarse

V OCABULARI
«Lo regalat de la seua rodalia...» Rodaba es una paraula molt
eufónica i molt gráfica, que vol
significar—i significa!—alrededor.
«Tot alió que la fa formosa i
rica...» S‘ ha parlat molt sobre el
concepte de hermosura o formosar
de la cosa que es hermosa o formo
sa. Aquesta paraula, derivada de
forma, ha donat lloc a molta discussió filológico-filosófiea.
«Primmirada netedat i graciosa
llengüa...» Primmirar es un verb
compost de mirar i de prim. Signi
fica, per tant, mirar no de-qualsevol manera, sino d‘ una manera
especial.
«Encara que fora a costa del
seu lassament...» Lssaament es
cansament, perque las es cansat.
En francés existix la paraula las,
que té una absoluta equivalencia.
«De dins d‘ una arbreda va
vindre...» Una reunió dc arbres .es
una arbreda. Ara be: hi ha que
tindre en corapte que per la llei
del menor esforc el poblé tendix a
dir abre en lloc de dir arbre, de la
mateixa manera que está decantat
a dir pedre en lloc de dir perdre.
«Va respoudre la vilatana...»
La que viu en una villa, es una
villana; la que viu en una vila, es
una vilatana. Pero no savem fins a
quín punt concorden les paraules
villana i vilatana.
«Que havíen de tocar soma-

...Ibe, arnics! Ja hi som tots al voltant
de la mateixa taula;
de nostres líavís, bategaut,
s‘ esmuuy la cálida paraula,
i com si im veut de fatalisme
ánima i caru martiritzara,
ens assedega el torturaut lirisme
de cantar—novament—
a la vida, tan cara,
perque es la quintaesencia del goig i del
(turment.
En veritat vos dic que a mí també me in
quieta
el dalit de renovado.
Cada día que passa me clava una sageta
i cada hora me dona ¡no sé quí! una llisó.
Adivine que som uns trists pallasos
en 1‘ essenari de 1‘ eterna farsa;
per tot la hipocresía ens tendix llasos
i de nosaltres riu 1‘ estúpida comparsa.
Poc val que al mou mostrem nostra pu(resa.
La gent huí fa xacota de lo pur,
Fa auques a la Bellesa
i es burla del futur.
Desvauida fueteja
al qui li parla ardit
i es mou al vil irnpuls de la passió i 1' en(veja
les tisis de 1‘ esprit.
Per tant, companys, salvem esta maror,
crucifiquem-ho tot, fent brollar galatees
d‘ eusomui en nostra senda. Que a la fi es
(triomfador
aquell de qui perduren les idees.
PASQUAL ASINS
Quan la llibertat desapareix resta un país, pero no
una patria.
Chateaubriand
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Notes Deportives
Hi han Estats i Estats. Asó vol
dir que no es igual Espanya que
Franca...
Probablement, a la Olimpiada
de 1928 concorrerán atletes del
Marroc francés amb permis de
Franca per a presentar se amb cer
ta autonomía. Es presentaríen com
els «domini8» de la Gran Bretanya,
com Filipinos respecte deis Estats
Units.
Els atletes, al fer eixa desfilada
bellíssima i emocionant ámb que s‘
inicien els Jocs Olimpios i que
constituix una afirmació de nacio
nalismo, anirán amb 1‘ estandart
marroquí col-locat baix de la ban
dera francesa. Cas de que algún
atleta triomfara també, les dos
banderes s‘ elevaríen joiosament
en 1‘. aire com sol fer-se en tais
casos per a honorar la patria del
vencedor.
El Mercantil Valenciano descriu
una troballa que han fet els senyors que han tingut la desditxada
idea de construir un estadi en el
cáixer del riu, entre els ponts de
la Trinitat i del Real.
Es tracta deis ciments d‘ un
antic pont. I din El Mercantil:
«Para deshacer parte de la ci
mentación se ha tenido que recu
rrir a varios barrenos de dinamita,
y después de no pequeños esfuer
zos, se ha derribado completa
mente.
La argamasa que constituía la
cimentación la forma gran canti
dad de grava reunida por medio de
una maza de cal.»
Conque ¿una «maza de cal»?
Després d‘ agó no direm que El
Mercantil sap poc de castellá. Di
rem que en sap massa. O «maza».
El duinenga jugá el Nusselky
S. K. contra el Valencia F. C. El
partit estava anunciat per a les
quatre i mitja de la vesprada.
Pero donaren les quatre i mitja.
Els txeco eslovacs no havien
vingut.
Cal dir que els partits de fútbol
—en Valencia—raai comencen amb
la deguda puntualitat. El referee
8empre apareix després de P hora.
I quan apareix el referee coraencen les fotografíes. Ara es fotogra
fía el capitá. Ara es fotografía Fulanet, declarat fenómen perque de
deu voltes que anava a pegar-li al
baló no més que en va pifiar vuit.
Ara es. fotografía un equip. Ara
1‘ altre. Ara els dos junts. I des
prés de mitja hora d£ aetuació fo
tográfica comenga el partit. No se
ría millor fer les fotografíes al
acabar-se la primera part?
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El cas es que ela txeco-e9lovacs
no havíen vijfgut. .
On estaveri? En la Placa de
Toros!!
Es raolt natural que els estrangers volgueren anar a presenciar
un espectacle deseonegut per a
ella. El públic al sáber-ho no s‘ enfadá, part per galantería ais estragers, part perque el públic de
fútbol pot disculpar molt be tot lo
que es referixca ais toros.
THE WHIP

Sant Caries, la segona capital de
Pilla.
El rei deis negres, compadit de
la situació en que la «madre pa
tria» té els blanc9 que habiten allí,
ha tingut el gest de concedir-los
plassa per anar d‘ una poblnció a
a P altra, dins de la gasolinera, i
en agraiment, els protegits dema
nen una recompensa perell.
Segurament el senyor Maximiliá
C. Jones es quedará sense la re
compensa.
Pero encara hi haurá algú que
vullga colonisar a Portugal.

TR05S05 I MOSSOS
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No per dir mal d{ Espanya, sino
per il-lustrar la situació de 1; agri
cultura a diferente paísos, donem
les dades següents que representen
el tant per cent de superficie in
culta o improductiva, respecte de
la superficie total de cadascun:
per 100
. 9
Frangs. .
»
Bélgica. . . . 9‘4 »
»
»
Alemanya. . . 10
»
Catalunya. . . 14
»
Italia. . . . . 19'8 »
»
Angiaterra. . . 28‘4 »
»
Espanya. .
. 52
Lo qual vor dir que en Espanya
més de la mitat del territori no
dona cap producte.
I malgrat aixóT cada any lian
d‘ emigrar 20.000 homes, si no
recordem malament, en busca de
pa a altres paísos.
La Guinea es P única de les
Colónies que queden d‘ aquell imperi «donde nunca se.ponía el sol»
i que Espanya ha coriseguit liqui
dar amb el seu tradicional deliri
de do mi nació.
D£ aquesta colónia única, de
tant en tant arriba a la premsa
alguna noticia; i es, invariablement, un clara de queixa i d‘ indignació per la manera cora Es
panya tracta els seus interessos.
Ara, pero, en ve una que trenca
aquesta monotonía: els habitants
de Santa Isabel, la capital de Fe
Fernando Poo, han aconseguit que
el governador general de la colónia
demane al ministre d‘ Estat una
mostra de públic agraiment per al
senyor Maximiliá C. Jones.
Lo més interessant es el motiu
del prec: el senyor Maximiliá C.
Jones es un negro, antic fuster,
que amb el seu treball ha conseguit una posició prou prepcnderant
per a ser considerat el rei deis
negres del territori; té grans plantacions, un extens comerg i un negoci montat, i de tal manera están
els servéis pública en la colónia
única, que la seua llanxa gasoli
nera es 1‘ úbic mitjá de comunicació que hi ha entre Santa Isabel i

El duraenge passat era P aniversari ae Cervantes. A nosaltres
no ens passá inadvertit. A Candela
Ortells, el fofo enciclopédic mercantilero, tampoc. Indicá a 1‘ Al
calde que es colocara la bandera
en senyal d£ homenatge.
Res tindríem a dir si al mateix
temps es conreuara la memoria
dele nostres morts ilustres. (El
senyor Candela deu saver—qué no
sabrá ell!—que en tenim.) Pero
quan agó, tan elemental, no es fa-,
no trobem molt be que ‘s honore
lo deis altres. En aquesti en altres
ordes prous preferencies els hem
concedit.
Abans d‘ apareixer Patria No
va sois es publicava un periódic
valencianista, El Crit de la Muntanya. Els fruts que ha reportat
aquesta fulla mensual al valencianisrae, sobretot per les comarques
castellonenques a on es repartix
profussament, son importarás. Perxó nosaltres, partidaris acérrims
d‘ una labor de premsa, recomanem ais valencianistes que ajuden
amb subscricions o donatius la
vida d‘ El Crit. (Adressa: Pilar,
8, Valencia)
En el número del día 15 es
fixen un8 temes de política agraria,
que segons El Crit deuríen discutir-se en el próxím aplec de Vilarreal. Aixis aquest aplec, que promet esser concorridíssim, tinclría
una intensa ressonancia en els
nombrosos nuclis agraris. L£ altre
text está repartit entre noticiari
nacionalista, ecos comarcáis i questions d‘ interés.
Convingam qué la propaganda
de les festes de Maig está, si fa o
no fa, al nivell deis anuncis de pot
de tomata. Convingam també que
una persona discreta esborraría
del programa aquella part...
Pero de tot, lo que no e3 salva
es la propaganda. Els cartells
grans, premiáis en el concurs, no
inspiren cap idea de benevoléncia.
Els sagells i altres cartells petits,

que hcm vist en els aparadors de
íes ootigues, els quals tenen en el3
anguis una retratéis poc escalente,
produixen aquell efecte horrible de
les coses inadequaaes i dolentes.
Caldría almenys no ofegar el
bon gust.
En Valencia hi ha gent per a
tot, inclús per a organitzar un ho
menatge a un senyor de Calamocha que li diuen Adolfo Beltrán.
En la nostra opinió, el senyor
Beltrán no es un home tan ilustre i
raeritori que mereixca 1‘ homenatge. No oblidem tampoc que es
amic de Lerroux, eL desveigonyit
máxim de tota Espanya. I ja savem que el que va amb un coixo,
al cap de P any...
,Sense dubte P homenatge P han
sugerit i P han portat avant aspirants á rebre aquesta classe de demostracions ciutadanes. També
han contribuit una mica els conco'rrents ais banquets gratuita, pagata peí Munic pi o peí propi homenatjat, que en Valencia abunden
cora fruta de tot 1‘ any.
I ja que parlera del banquet,
fem-se regó del discurs del senyor
Beltrán. Es guiem per La Corres
pondencia d-. Valencia, que sembla
mentida, pero també s‘ ha entu3siasmat amb P homenatge. Es
ciar, a la vista d£ una taula ben
servida qualsevol s‘ emociona.
Intentarem descriure P emoció del senyor Beltrán. Segur, se
gur que els vins trascolad li entelaríen els ulls i donaríen a la seua
veu fosca un deix de melancolía.
Aleshores, i tal volta per a de
mostrar qu‘ ell també havía sigut
jove, que en altres temps tingué
els cabells d‘ un color natural i les
dents fortes i blanquea, recordá
els seus anys d‘ infant, quan vingué a Valencia des d‘ aquellos
muntanyes terolenques on huí en
cara devía d‘ estar.
En aquest pasatge el senyor
Beltrán es tramsfigurá. No hi ha
més que Uegir les indicacións de
Paludit diari. Ovación. Tot hom
aplaudix. I es que tot hom ha begut una mica.
Poc a poc el senyor Beltrán
ana despullant la seua ánima, deixant vore els afect:s que té per a
Valencia. Es creíem que el senyor
Beltrán sois volía ser diputat i ara
resulta que está dispost a arribar
fins al saerifici de la vida per la
'nostra térra. Nosaltres s‘ acontentaríem amb que renunciara a la
carrera política.
L‘ acte se feu en els Vivers.
Tocá la Banda Municipal. Ignorem
aón acabá la juerga.
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