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mm d un mitinc
El poblé valencia, que és ric en tradició li
beral, ha sabut al?ar-se en defensa deis seus
drels i sap el que cosía la llibertat. Ha lluitat
sense descans per la República perqué en ella
veia eristalisats els anhels deis seus avantpassats, anhels de justicia social i recobranfa de
la seua Personalitat.
Per a$ó confiavem amb l’éxit d’Azaña i quan
enlrárem al carap de Mestalla era una vibració
popular; desapareixia sota aquella imponent
masa humana. Milers i milers de valencians no
tingueren cabuda al camp i es conformaren
en poder escoltar des de fora a Azaña
Aquella sers, germans nostres, no guaitaven
per primera vegada el camp de la República
per a decidir-se per un o atre partit. Eren convenguts, decidits i en molts d’ells descubriera
les cicatrius de lluites passades
Ixquérem de Valencia enfortits, confiats, i
durant el nostre viatge de retorn a Catalunya
l’acte de Mestalla ens acompanyá durant tot
el trajéete i viurá en nosatres com una forga
alentadora. Carretera avant hem creuat pobles
i més pobles, hem admirat la nostra mar evo
cadora, hem contemplat les nostres muntayes plenes de records. El cami de Valéncia a
Catalunya és optimista, agermana dos pobles
d’un origen comú i d’una aspiració elevada.
El valencia, germans catalans, és rialler i
respon quan el criden per al sacrifici en de
fensa de l’ideal. Coneguem-nos bé! Valéncia
no és cap poblé insensible. Recordem solament
el fet de Vinatea, les Germanies, El Cantó... i
en els dies de la nostra joventut el verb de la
Democracia: Blasco Ibáñez. Catalunya pot con
fiar en Valéncia i la República té a Valéncia
un Covadonga: Mestalla.
S. VIVAS

Notes sobre la
Mengua
La Mengua catalana parlada al Principat de
Catalunya, i comprés el Rosselló, al País Va
lencia i a les Ules Balears, es troba en una
época de plena lluita defensiva. Pero cal dir
que si la
Mengua no ha triomfat ja de
tots els seus enemics, la culpa la tenim els
valencians. Els valencians, en certa manera,
hauríem pogut fer de la
Mengua, del

valencia com diuen a Valéncia, encara que
científicament el nom legítim de la Mengua
que parlera els valencians és el de catalana,
un idioma de plena categoría europea. Els va
lencians hauríem pogut fer que el País Va
lencia fóra el centre vital de la nostra Mengua.
Si els valencians tinguérem tota la premsa
diaria en valenciá,
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si tots els valencians escrigueren i par
laren sempre en valenciá i només en valenciá,
si els valencians tinguérem una forta literatur!¿ tinguérem unes
revistes literáries i científiques escrites exclusivament en valenciá, si els valencians tingué
rem unes ciutats on tots els rétols públics i
privats estigueren escrits en la nostra Mengua,
si els valencians tingueren una poca d’estimació per la nostra Mengua... Fins on arribarien les nostres possibilitats?
És segur que el valencians hauríem fet
triomfar la
Mengua... Hauríem pogut
aconseguir que el valenciá o catalá de Valén
cia fóra el catalá modélic elegit com a llengua
oficial a tota la península junt amb el castellá...
La proporció entre el castellá i el catalá a
Espanya s’acosta molt a 3:1 (16 millons d’espanyols de Mengua castellana per 5 millons
d’espanyols de Mengua catalana...). Hauríem
fet de la nostra Mengua una gran Mengua euro
pea de cultura i civilisació: superior en tot
al portugués, al grec modern, al romanés, a
l’hongarés, etc. Per exemple, ¿quin poblé més
feeund, més treballador, més progressiu, de
vida més adelerada que el nostre...
’ Si els valencians estimárem
la
Mengua com la estimen els catalans,
faríem del
idioma una gran Mengua...

No oblidem mai, els valencians, que som els
culpables de la posició modesta de la
Mengua... No oblidem mai, els valencians, que
som els culpables que la
Mengua no siga
ensenyada i parlada a tota la península... Pero
no oblidem que si volem encara podem fer
tot aixó i més. No oblidem, els valencians, que
som el poblé que podría tornar a exercir l’hegemonia, com al segle xv, de totes les terres de
Mengua catalana i expandir esta catalanitat a
tota la Península... Pero, abans d’arribar-hi
hem de seguir el cami lógic: primer seguir
Catalunya, imitar Catalunya. Perqué Catalu
nya, la petita Catalunya del vell principal és
ara l’avangada, invencible!, de la
Men
gua. Estimem la
Mengua tot imitant i
estimant el seu lluitador més heroic: Cata
lunya!
Francesc VINATEA

Ens dol comunicar él traspás de Rafael Aranda Moltó, germá del nostre consoci Rigobert,
ocorreguda el 26 del proppassat maig.

O
Ja sou amic de “La Boatella“?

o
En la darrera Junta Directiva celebrada
el 27 de Juny actual s’acordá donar de baixa
temporalment com a soci de l’entitat al senyor Pere Mira Noguera, fins que l’Assemblea Gtóftáral Extraordinária que es convo
cará deddixca ’definitivament junt amb la
inhabilitado per a reingressar en l’entitat del
ex-soci Josep Gil i Gil. La directiva donará
compte davant l’assemblea general deis motius poderosos que Phan obligat a adoptar
esta resolució.

O
Davant deis moments actuáis, un
programa: Eleccions i Amnistia
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Actualitat Valenciana
El setmanari «La Rambla», de Barcelona,
publica una interessant interviú celebrada amb
el conegut escriptor valencianista i diputat
d’«Izquierda Republicana» En Juli Just Gimeno. De la conversa triem alguns trossos per
creure-los significatius en els actuáis moments:
El «Partit Autonomista» havia estat fundat
peí Blasco Ibáñez cap a Pany 1895 i va rebre
el nom de Fusió Republicana. Hi entraren
grans nuclis federáis, deis de Pi — Blasco ha
via estat federal, deixable de Pi—, amics de
Villo, un catedrátic, república exemplar, idea
lista i doctrinan, amics de Dualde, del pare
de Tactual ministre d’Instrucció, amics de
Sorní, i forts nuclis obrers que escoltant 'Bar
rida del Mármol i Anselmo Lorenzo i atres
famosos agitadors ácrates que havien assatjat
a les hortes de Ruzafa colónies i camps anar-,
quistes s’havien convertit al republicanisme
sota la paraula de Tadolescent Blasco Ibáñez.
Pero ni en 1896 quan es va fundar el Partit,
ni en 1903 quan es va anomenar d’Unió Re
publicana, sota Salmerón, que prometia la Re
pública per a Tany següent, ni després, va
perseguir solucions de tipus regionalista. No
ho sentia, Blasco, que havia escrit en valenciá
alguns contes i narracions de. poc interés, i
que al Conservatori de Música havia pronunciat un discurs memorable, també en llengua
vernacla, va abandonar ben aviat este caient
atret per temes que estaven per dainunt de les
fronteres regionals i fins de les d’Espanya.
A?ó i el fet que el valencianisme, desaparegut
Llombart — l’autor de «La Morta Viva» —estiguera en mans de gent reaccionaria, d’esperit
estret, pie de teranyines d’una historia falsa
i planyívola, féu que es mirara malament en
tre els hómens avan?ats—tots estaven al costat
de Blasco Ibáñez —tota política regionalista
i menys nacionalista...
En 1917, amb motiu d’una assemblea del
Partit Autonomista, jo vaig pretendre, en companyia de Rafael Trullenque i de Pascual Leone, que Azzati fera una declaració a favor de
les reivindicacions valencianistes. No ho acon
seguí rem. S’hi oposava inolt gent del partit que
veia, com ja he dit abans, trampes reaccionáries. Hi bagué en aquella assemblea un incident sorollós en virtut del qual va estar de
poc que foren llan$áts per un baleó els més
significats valencianistes que no pertanyent
al partit havien assistit a l’assemblea. Jo, fill
d’un veterá del partit — em coneixien tots
vaig poder intervindre a favor deis valencia
nistes, evitar una violencia i reiterar els meus
sentiments valencianistes.
La «Derecha Regional Valenciana» procedeix del carlisme. Les manifestacions cíviques
organisades en temps de Blasco per tal d’honorar la memoria deis liberáis afusellats pels
carlins a Burjassot, Bechí i a Sagunt tenien a
més el carácter de protesta contra els hómens
del carlisme. Simó i Lloren? eren alesliores els
hómens destacats. Després Lluís Llúcia i Gar
cía Guijarro. Estos iniciaven una lenta evolució. Des de les columnes del «Diario de Va
lencia», órgan seu, anaven creant una nova
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sensibilitat i proclamaven Taccidentalitat de
les formes de govern. I si és veritat que en
ser ven?ut el moviment de Jaca, el desembre
de Tany 30, el «Diario de Valencia», va escometre amb brutal violencia contra els republicans, tot aplaudí nt Tarribada a Valencia d’una
bandera del Ter?, és igualment cert que al cap
de poc temps d’haver-se implantat la República
es varen declarar republicans. La veritat és,
no obstant, que ara en cumplir-se el 14 d’Abril
a cap centre de la «Derecha Regional» es va
posar un domás, una bandera.
Les «Esquerres Valencianes» procedixen del
Partit Blanquista, discutixen amb este, veneren
Blasco del qual sonserven, si no el nom la
inclinació i Tesperit. Ben significatiu és el fet
que al costat d’Azaña, a Mestalla, hi havia
Márius. el fill gran de Til-lustre repúblic, i
Renán, el fill gran també d’Azzati. L’un i l’atre
venien a proclamar que Azaña era per a ells
el continuador d’una historia, la que van escriure en presons, processos, desafiaments i
exilis els dos grans lluitadors. L’esdevenidor
és d’ells.
I afegeix Juli Just: «Cal treballar molt. Crear
periódics, cosa que havia de fer-se des del
poder, quan s’hi estava, portant a una propa
ganda ardent i de cada dia, per la República,
les plomes millors que tant contribuiren que
vinguera el 14 d’Abril. Organisar els quadres.
Cercar punts de coincidencia entre els repu
blicans. Formular un programa d’oposició i
un atre de govern, per a aplicar-lo sense contemplacions, desvetllant les energies del país,
les illusions del poblé, illusions creadores, que
és el gran programa en un país on durant cent
anys no s’ha fet més que destruir, creant interessos, convertint en propietaris els dos milions de camperols que en tot cas serien dos
milions de soldats de la República, creant una
mentalitat, una sensibilitat republicana... a
l’estil de la del 14 d’Abril.

Aquest número
ha passat per
la censura
Ideari Valencianista
Un deis punts essencials, básics del valen
cianisme és l’afirmació de la unitat histórica,
racial i lingüística de totes les terres on la
nostra llengua és parlada. Els valencianistes
consideren que Torientació catalanista del País
Valenciá no és una qüestió personal, acciden
tal o de conveniencia política, sino una cosa
consubstancial amb el valencialisme, un deis
punts de la seua raó de ser. L’amistat amb Ca
talunya no pot produir-nos més que beneficis,
cultura, vents d’Europa. No és qüestió que
puga haver valencianistes amics de Catalunya
i valencianistes anticatalans; per ais valencia
nistes Catalunya és 1’alter ego: la seua llengua
és la nostra llengua, la seua literatura és la
nostra literatura, la seua historia és la nostra

La Generalitat i les Corts valencianes
El País Valenciá és essencialment democrátic i ho demostra la seua historia. Des de poc,
després de la conquesta de les terres valen
cianes per Jaume I fins a Caries II el poblé
valenciá es regia democrátieament per mitjá
de les seues Corts.
Les Corts valencianes es reunien indistintament en qualsevol lloc del Regne, indicat abans
peí monarca, elegint quasi sempre la capital
de Valencia. En les Corts tenien representació
els eclesiáslics, els nobles i cavallers i els ciutadans representáis pels síndics de les ciutats
i viles que tenien vot en Corts i constituíen
respectivament els Estaments eclesiástic, mili
tar i reial.
En les Corts el Monarca jurava els Furs, exposava el motiu de la convocatoria i els Estaments es reunien per acordar sobre lo exposat
peí Monarca tenint estos acords carácter de
fur que s’unien a la legislado del Regne.
La Generalitat valenciana no cal confondrela amb les Corts. Tenia el carácter de Tribunal
administratiu amb jurisdicció sobre tots els
pobles del Regne.
La seua necessitat d’existir va náixer en les
Corts reunides en Monzón en 1376. En Monzón
tenien les Corts carácter general per reunir-se
també les de Catalunya i Aragó. Els representants valencians protestaren de la forma de
la imposició i recaptació de tribuís destináis
al rei fent constar que únicament al Regne li
corresponia esta facultat. Com era de justicia
el rei atengué la petició i es va crear la Gene
ralitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana vixqué des de
Pere IV d’Aragó i II de Valencia fins a 1707
quan Felip V, el primer Borbó arrabassava
per un colp de for?a les llibertats que li restaven al Regne Valenciá després de les restriccions que havia estat objecte per part deis
Áustries.
La Monarquía de la Confederado catalanoaragonesa-valenciana no negava drets al poblé,
el donatava d’organismes democrátics. No tenia
aquell sentit absolut deis Áustries i Borbons
sola els quals desapareixien les Institucions
representativas del carácter progressiu i crea
dor del nostre País.
Enric VIADEL
historia, el seu pensament és el nostre pensament, els nostres dássics són els seus clássics,
la seua cultura és la nostra cultura, etc.

Valencia:
Fes-te soci de l’«Associació Protectora de l’Ensenyanca Valenciana»

*
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Notes Gramaticals
Pussessius
En caíala tenim els següents possessius:
meu, mena, meus, meu.es
tea, tena, leus, teues
sea, sean, seus, senes
nostre, nostra, nostres nostres
vostre, vostra, vostres, vostres
llar, llar, llurs, llurs.
Notem mena, tena i sena (amb els plurals
meues, tenes, seues) com a femenins de meu,
tea i sea. Les formes etimológiques arcaiques
mia, tan i saa foren substitu'ides per les formes
actuáis formades del masculí -f a (a Valencia
a fináis del segle xiv en el llenguatge popular
es deia meua, tena i sena. Quan Jaume Roig ha
de fer rimar el possessiu de primera persona
amb el de lercera femenins, no podent usar
miu i saa, literaris, escriu meua i seua, del
llenguatge parlat).
Dins el caíala hi ha, desgraciadament, una
diferenciació dialectal en els femenins. Les
formes meu, leu, seu + a han de donar lógicament meua, tena, seua i aqüestes són les formes literáries valencianes úniques usades a
Valencia. Aqüestes formes són les del catalá
de tot el País Valencia, les Balears, tota la
Catalunya occidental amb les Comarques de
Tortosa fins al Camp de Tarragona, i en tot
l’Empordá amb Girona. Són les formes més

| esteses i tenen categoría literária d’antic.
El parlar de Barcelona fa mena, tena i seua
(amb alternanga blau, blava, probablemente
usades per la llengua literária. En la penosa
feina d’unificar a ultranza la nostra llengua
literária caldria reduir les formes meua, etc. i
ajena, etc.., a una sola per a totes les terres
catalanes. Proposem l’acceptació única dins
la llengua escrita de les formes meua, tena i
seua, les quals dins la Catalunya oriental serien pronunciades donant a la u el so de v.
1) És millor escriure meua i pronunciar a
Barcelona ajena que no pas escriure ajena i
pronunciar a Valencia, Tortosa, Mallorca, Lleida, etc., ajean. La major cultura lingüística
deis barcelonins faria poc penós acostumarlos a pronunciar com a n la u de njeua, teua
i seua.
2) Hi ha una relació més íntima entre meu,
meua que nos pas entre meu, meua.
3) És molt difícil estendre les formes ajena,
etcétera entre els valencians i mallorquins. En
canvi les formes njeua, etc. són molt ésteses a
Catalunya estricta. En les gramátiques literaries es posarien únicament les formes amb u
i es (liria que a Barcelona es pronuncia habitualment amb u bilabial. Si amb el temps l’ortografia reaccionant sobre la pronunciació fes
prevaler ádhuc la pronunciació amb u, el parlar de Barcelona res no perdria.
5) Si els literats de Barcelona acceptessin
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ajena, etc. haurien treballat per la unitat de la
llengua catalana i tindran més dret a demanar
ais dialectes — entre altres qüestions que es
podrien resoldre al mateix temps que els barcelonins demostressin comprensió — més acatament a les formes unificades.
En resum: Caldria simplificar dins la liengua escrita la dualitat dialectal de formes i reduir el problema a una qüestió ortográfica
(millor que no pas qüestió fonética ni morfológica).
Ús de llur, llurs: Significa d’ells o d’elles,
pero mai es pot usar significant d’ell o delta.
En cas de dubte sobre l’ús de seu i llur useu
sempre seu. Ex.: Pere i María nan a casa llur.
Pere i María estinjen llurs amics. El nostre
pare na ueadre la seua collita i els nostres
ve'ins uaren ueadre la llur. Les roses han
perdut llurs petáis. Els njeus pares uiuen en
casa del seu germá en el poblé llur.
Notem: que llur es pot usar davant del nom
(els ocells i llurs cants) o darrere el nom (la
casa llur). En general és preferible collocar-lo
darrere del nom, sobretot quan indica possessió real: article +nom + llur. Cas d’usar-lo davant del nom, en casos on ha perdut el seu
valor etimológic i és tractat com una partícula
gramatical, és preferible usar-lo sense article:
Llurs nací Ilación.^ els han fet oblidar els interessos llurs.
RUBIACI

Molí Po 1 vorioaJor Cran Sastrería El León

Yialqei Baixa»,
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Farines d’os i vegetáis per a
aliment d’animals.
Banyes i peüngles triturades
per a adob de les terres.
Banyes, canelles i peüngles
de bestiar boví.
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JOAN MESEME
Pau, 32

- Barcelona
Tall elegant - Perfecció i economia
Confeccions de totes classes
Vestits, Abrics, Pantalons, Americanes,
tratges mecánic i tratges esport
Bates i americanes blanques
Sempre el máxim de classe
i el mínim de preu
Garantía absoluta
La presentació d’este anunci dona dret a un
5 °/0 de descompte.

San!

S.

L.
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3 dies a Mallorca amb
excursions 75 Ptes.
Lloguer dautocars
B
per excursions

RAMBLA DEL CENTRE, 33
(PASSATGE BACARDt)

Fábrica de lampares de totes classes
reparació d‘aigua, gas i electricitat, timbres,
teléfons i parallamps. Col-locació de cristals. — — —
Instal-lació i

Me QXJEMAETO
Placa Sant Josep Oriol, 2--------------- Teléfon 24210 —------ —

BARCELONA

Ricard Gordo Fornés
ADVOCAT

Plaga Universitat. 6

-

Teléf. 26813
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Lletres valencianes
«Las milicias valencianas desde el siglo xm
al xv», per Lluis Querol i Roso. Societat Castellonenca de Cultura. Castelló. 8 pessetes.
Res pot agradar-nos tant com tot alió que
ens faga recordar el procés historie del nostre
poblé i més ara quan per tot el nostre país
se sent un corrent favorable vers el recobrament de la nostra personalitat.
I és que el nostre poblé no li manca eixa
tradició que fa mantindre els pobles encara
en els majors moments d’adversitat, forts i
plens d’optimisme vers un demá més o menys
proper.
Si analisem el nostre passat trobarem les
proves palpables de la nostra importancia
cultural i de la nostra influencia política en
el Mediterrani. Arrancant des de les conquistes
de Jaume I continuades pels seus descendents
ens trobem amb un país definit, conscient i
disposat a superar-se. Són primers els fets d’armes, després la ¡lengua que arriba a un període esplendorós i amb la qual s’expressen i re
dactaren les seues obres els valencians més
destacats, les liéis valencianes de les quals
prengueren exemple atres pobles, la Generalitat com a organisme suprem de Padministració
de tot el País Valencia, la intervenció deis Estaments en les deliberacions deis assumptes
públics i l’expansió de la nostra Senyera fins
Porient.
Tres segles d’história en els quals el poblé
valencia va avan^ant i constitueix una perso
nalitat en la Confederado Catalano-AragonesaValenciana. Els monarques d’esta dinastía no
miraven el País Valencia com una térra de
conquista i vengúela, sino que la respectaven i
ajudaven al seu desenvolupament.
Pero un poblé passa per toles les vicissituds,
per un compromís es mistifica la dinastía de
la Confederado i per un matrimoni reial s’arriba a la unió deis estats d’Aragó i Castella,
iniciant-se la decadéncia del nostre poblé. El
Pais Valencia ja ha perdut les seues característiques militars; amb els Áustries rebrá nous
trasbalsos i amb els Rorbons la pérdua total
de les seues Institucions peculiars.
Tolhom en parlar del País Valencia recor
dará enseguida els seus castells, les seues por
tes de muralles ja enderrocades per necessitats
modernes, els edificis on hi ha marcat el segell
inesborrable de la grandiositat valenciana, les
relíquies preuades que es conserven ais nostres Arxius, pero lo que ja no recorda són els
fets militars que precediren a tot aixó i la for
mado de milícies estrictament valencianes no
obstant Pexisténcia de documents de l’época.
Lluis Querol i Roso, catedrátic d’História,
s’ha dedicat a Pestudi-d’este element tan desconegut i important i ffuit de la seua labor és
el llibre editat per la Castellonenca «Las mili
cias valencianas desde el siglo xm al xv». En
ell ens va móstrant l’obra deis templaris, de
les órdens própies de la Corona d’Aragó com
les de Sant Jordi, Montesa, etc., estenent-se en
la Companyia deis Cent ballesters que tenia
com a objecte la guarda de la ciutat de Valen
cia i la custodia de la Senyera.
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És difícil resumir en un sol volum la impor
tancia deis segles xm al xv de la historia va
lenciana perqué Querol i Roso no es limita a
parlar estrictament de les forces de térra i
mar, sino que recorrent tot el País Valencia
ens fa desfilar per davanl nostre monuments
de la nostra indiscutible Personalitat. Cal re
marcar els capítols dedicáis ais ballesters del
centenar de la ploma, a la marina militar i a
les fortificacions i defensa de les terres valen
cianes, prineipalment lo que atany els recintes
de la capital valenciana. Va enriquida l’obra
amb uns mapes del País Valencia assenyalant
els castells i torres, ciutats amurallades i estáñ
eles de la costa, els recintes amurallats de la
capital Valencia, i una classificació de les ar
mes ofensives i defensives.
Llástima que estes obres dedicades a Pestudi
del nostre passat no vagen redactades en la
llengua del nostre poblé. No obstant Querol i
Roso dedica bona part del seu llibre a la publicació deis documents de l’época que com és
natural van redactáis en la nostra llengua.
Des d’estes planes encoratgem els nostres
hómens d’estudi i els preguem que ja és hora
que la llengua valenciana no la mantinguen
desterrada i la retornen al lloc que per la
seua importáncia histórica te dret. Altrament,
ho considerem com un mancament a la cultura
que volem conrear.

LA REVISTA
Ha aparegut el quadern gener-juny de 1935
de «La Revista», la gloriosa institució literária
de la nostra Renaixenga. El nou quaderns está
fot de cara ais intellectuals estrangers del
P.E.N. Club. Remarquem els següents treballs:
Les poesies de Josep Carner, Gaziel, J. M.a de
Sagarra, toles tres notabilíssimes i d’altres ja
conegudes de C. Riba, Clementina Arderiu,
López-Picó, Sánchez-Juan, etc. La resta está
destinada a donar a conéixer, mitjancant mag
nifiques versions catalanes, els millors poetes
anglesos, italians, nordamericans, alemanys.
Quina antología! Quines lligons a apendre! En
canvi alguns assaigs que s’hi contenen són
massa grisos, els manca for$a, vigoria, domini
intellectius i cal una nova saba a la nostra
Renaixen^a, cal substituir alguns cansaments.
Esperem que els valencianistes no deixen
d’adquirir «La Revista», no perguem l’ocasió
d’abeurar-se en les fonts més purés de l’ánima
cultural de Catalunya.

Liegiu ‘la Boaíeüa“

M. PÉREZ

Elogio del libro. — Com tots els anys per a
celebrar la festa del llibre PAjuntament de Va
lencia encarrega a un conegut literat valenciá
la confecció d’un fullet en profit de la cultura
valenciana. L’any passat quan ens arribá «La
Literatura Valenciana» per Alíñela i Vives no
ixquérem de la nostra sorpresa en vore l’abséncia del valenciá. Este any s’ha tornat a re
petir el cas. Miquel Durán de Valencia, que
tantíssimes proves de valencianisme té donades, ha emprat exclusivament el castellá en
el llibre de l’Arxiu Municipal de Valencia. No
volem Hangar sobre d’ell la nostra protesta
sino sobre PAjuntament de Valencia i principalinent sobre el Regidor encarregat de l’Arxiu i Publicacions que no obstant la seua
elecció popular i litolar-se valencianista re
pública omitix la llengua valenciana en les
publicacions dedicades a la commemoraeió de
la festa del llibre.

PERIODICS I REVISTES
«El País Valenciá». — Ha vist la llum a Va
lencia un nou periódic que ve a defendre els
ideáis valencianistes d’esquerra. Peí títol del
nou setmanari i per la causa que defén, la
mateixa que nosatres, li desilgem llarga vida.
Ha aparegut el quart número de la revista
valencianista «La República de les Lletres».
Va avalada per firmes tan reconegüdes com
Caries Salvador, germans Martínez Ferrando,
etcétera. Els agraim les ratlles que ens dedi
quen.

Hem rebut el butlletí de la Societat Castello
nenca de Cultura corresponent ais mesos de
maig-juny.
La collecció completa de LA BOATELLA
está a disposició del públic a l’Arxiu Historie
de la Ciutat de Barcelona (Casa de l’Ardiaca),
Santa IJúcia, 1, tots els dies feiners de 9’30 a
12’30 i a qualsevol hora del dia a l’Actuació
Valencianista d’Esquerra de Barcelona, Baixada Santa Eulália, 3, pral.

RECOMANEM CINC LLIBRES CADA MES
— Barbarismes, per Bernat Montsiá. Collec
ció popular Barcino, núm. 115. 1’50 pies. Guia
de depuració de la nostra llengua.
— Camins de Franga, per Joan Puig i Ferrater. Un bell i gros volum d’un escriptor mestrívol. 15 ptes.
— Bakunin (biografía), per Viatxeslau Polonski, traducció directa del rus per Andreu
Nin. Editorial Atena, 306 págs., 5 ptes. La I In
ternacional i l’oposició anarquista, Marx-Bakunin, etc.
— 6 d’Octubre (L’ensnlsiada deis jacobins),
per Angel Estivill, edicions l’Hora, 5 ptes. El
llibre més heroic i revolucionan de tots els
publicáis sobre el 6 d’Octubre.
— La gran revolado que ve..., per Jacques
Duboins, traducció catalana. Biblioteca El Camí
de les Edicions Proa, 5 ptes. Paraules serenes
d’un economista.
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