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AL COMENZAR DE NOU
Entre la primera época del nostre setmanari i aquesta segona época
que huí iniciem, lú ha un llarg silenci de premisa valencianista, trencat
fa poc per ll aparició d{ una fulla mensual. No cal retornar a coses relies
i explicar per qué es deixá de publicar PATRIA Nova; pero si cal explicar
per qué ix novament, quines idees han d‘ orientar els seus escrits. quines
normes ens harem traqat els que prenim la tradició del setmanari per a
continuar-la rectament.
Tots els niitjos de propaganda ideal son relativament, inferiors en
eficdcia al del periddic. El periodic setmanal esparcit per una ciutat o
per una comarca, influíx en la massa de lectors, desfent els seus prejudicis, arrelant en la sena ánima els sentiments i les idees que bateguen en la
fulla de paper. La propaganda de la prernsa té altres moltissimes ventatges que no es possible enumerar agí.
El valencianisme ha esmerqat la seua activitat en conferencies, en
mitins i en labor purament societaria-. Pero ni un moment ha deixat de
pensar en el setmanari, i encara que hi ha davant un calvari dolorós de
pobrera que el nostre grup de joves no pot apartar, es tan gran la fe que
tenim en la virtut del setmanari, que no aplacem ni un día més la seua
publicació.
De l{ altra época no sois portarém el titol, perque es conegut i potser
desperte antigües adhesións, sino V esperit. Les condicions materials,
donen al nostre setmanari un aspecte exterior completament distint al
que tenía. No cbstant dins dl ell hi ha la mateixa idealijtat, i alguns deis
que V escriuen i ens dienten, son aquells que el feren naixer i viure.
En la necessaria brevetat d‘ aquesta presentació no podem exposar els
punts de vista del valencianisme en totes les questións politiques, socials
i espirituals que hi ha plantejades. Treballarém per que el nostre poblé
tinga conspiéncia de la trista situació d‘ esclavatge en que es troba, per la
permanencia del jet historie que ens despossei de les nostres llibertats,
convertint-nos en un poblé dominat. Defensarém La nostra llengua contra
tots els atacs, perque ella es el nostre esperit i per tant alió que més devem
estimar. En tots els ordes de la personalitat valenciana, esmortuida,
projectarem les nostres energíes amb aquella fe i aquell gran amor que
ens lliura de tota crítica apassionada i baixa.
Probablement en el curs dl aquesta labor coincidirem en alguns partits,
en determinades idees, en tendéncies opostes. Que no prenga ningú eixes
coincidéncies, que ens complaurán, per un<^denfific(^ció^c^olfitfi^ $ps$?
tres no desviarém el nostre camí per convenwnhies pblítiques, que no les
tenim, ni per afectes personáis, que son lo que més podría, obligar nos.
Per aixó si existixen coincidéncies, tindrán un carácter de noblega que
enaltirá a tots. Per la nostra banda qppofitapém i totes lesgpcqsijpis fpéf^d
produir les.
; v
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Sois resta dirigir una salutació cordial a la premsa local valenciana.
En ella va al niateix temps el desi.g de que les nostres relacions siguen tot
lo més afectuoses possibles. Hi han diaris que per a la gent representen
el valencianisme, encara que no reben ninguna inspiració de les nostres
entitats ni mantewn amb elles ningún contacte oficial i directe. A aquests
diaris especialment fem el prec de que laboren més intensament, per la
llibertat valenciana. Si les nostres excitacions, sinceres i cordials, son
ateses tindrem una fonda satisfacció.

Lo que diuen els altres...
AZORIN.—En aquesta secció—
a on publicarem textos interesants,
lo qual no vol dir qu‘ els aprovem
en absolut ni molt menys—donem
huí fragmentB d‘ un article publi-

cat per «Azorín» en A B G, en 21
de Febrer de 1916. Diuen així, traduits:
«Qu‘ es un Estat i qu‘ es una
nació? No es pot confondre i iden
tificar P Estat i la nació. En Espanya existix un Estat i varíes
nacións. De nacións han parlat
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sempre els escritors clásics—Lope,
Gracián, Cervantes—al referir-se a
catalana, vascongats, andalusos,
castellaos, gallees, etz. Las nacio
nes de España es el titol marginal
que Gracián posa en un fragment
de El Criticón, en que, efectivament, parla de catalans, vascon
gats, andalusos, castellans, ga
llees «Madrid—din expresament
en altra banda—es una Babilonia
de nacións.» 1 ho diu referint se a
a la barreja i tabola de gallees,
vascongats, catalans, etz., qu‘ en
la cort s‘ oferixen. A la nación ca
talana—així expresament dit—raostra la seua simpatía Gra
cián...
Un E9tat es la malla que P autoritat forma per a la governació
d‘ una societat o varíes societats
humanes. Una nació, quánts matiQ08 i aspectes de sentiments i de
idees i de creéncies suposa una na
ció! Ernest Renán ho ha expresat
tot acó en un discurs faraós. Una
nació es lá historia, la llengua, les
tradicions, la comunitat de rernembranees i d‘ aspiracións. Una na
ció, en últim terme, es quelcom que
no ec pot pesar ni medir; quelcom
qu‘ es sent, pero qu‘ es difícil de
concretar. Una nació es 1‘ ambient,
1‘ ambient format per segies i segles, per generacions, per el cel,
per la llum, per el paisatge, per la
casa, per les coses que des de nostra
infancia liavem vist. En un Estat
en que coexistixquen varíes ra
ciona, cóm podrem parlar d‘ un
idioma nacional? Si cadascuna de
eixes nacións—com esdevé en Espanya—té el seu idioma, tots serán
igualment nacionals. I altra cosa
será P idioma de 1‘ Estat, P idioma
que servixea per a 1a, bóna marxa
de la vida política i administrati
va de 1‘ Estat. No atinem a vore
cap relació entre el patriotieme, el
més pur patriotismo, i la lliure,
llibórrima, vida deis idiomes na
cionals dins d‘ un mateix Estat, P
us de P idioma oficial de 1‘ Estat
podrá ser una qüestió de conve
niencia i comoditat; mai una qües
tió de patrioti8me. Qüestió de co
moditat i conviniéncia es per ais
diplomátics 1‘ us de 1a, llengua
francesa. Pero si un ministre d‘
Estat—com ha esdevingut en Espanya—aplega fins a ignorar el
francés, direm per agó que comet
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un crim, si no de patriotismo, de
lesa humanitat?
La política en el seu sentit més
en I ai rat, la sociología en les seues
ensenyances més novelles, les mateixes deduccions. de la present
giiérra, ens aconsellen P us lliure i
el foment deis diversos idiomes nacionals que poden existir dina de
un mateix Estat.»

CONSTANTÍ LLOMBART
Tasca primordial de tots els
nacionalismes 68 edificar i definir
la personalitat dl aquella homes
que marxaren davant allumenatit
els primera pasos de la idea infant.
Ella son les fites capdals que seguient el camí, son arbre que ama
ra, senyera que enardix i foc que
guía.
El nacionalisme valencia no té
encar ben definides les personalitats ideológiques d‘ aquella que
donaren les primerea ensenyances
i digueren els primera clama de re
beldía.
De tots, niugú arab més justicia
pot cousiderar-se com P iniciador
del nacionalisme valenciá, que
Ooustanti Llombart, seudónim que
amaga el nona de Carmel Navarro
Llombart.
En plena florida del Romantieisme a Valencia i plasmador de
les vagues aapiracions deis precur
sora, Llombart infonía a la joventut que 1‘ envoltava un rebel aentiment de valencianía.
La idealitat caótica era definida
i fonamentada per una Uabor in
tensa.
Primer exhuma va oblidadea
obres deis clásica, relligava la
tasca deis precursora en el aeu
ilibre «Los Filis de la Morta-Viva»
i encarrila va ais futura arab el seu
Diccionari, que ennoblía el verb
del poblé, al que dona va la memo
ria histórica amb els seus treballs
de divulgació.
Atiava al joves recullint en
obres i en el «Calendari» les seues
compoaicións i ajuntava els seus
entusiasmes en la societat «Lo Rat
Penat», fundada per ell, promovent també la ínstauració del Jocs
Floráis.
El 31 de Marg de 1891 moría
Llombart i amb ell era soterrat el
rnoviment nacionalista que va ini
ciar i que després tenía de recullir
la «Joventut Valencianista».
«Lo Rat Penat» s‘ oblidava de
la tasca del seu fundador per a
convertirse en un organisme anodi.
Un eclipse espiritual ensopí una
anys a la joventut valenciana, interromperit-se la tradició.
Ara que el nacionalisme raarxa
triomfaut espandint la seua ideolo-
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gía pura front a malaltisses concepcions espirituüs forasteres, 1‘
ineludible deure deis nacionalistes
es T enaltir la memoria de Cons
tan tí Llombart.

Patria Nova a 1‘ eixir cumplix
amb aqimst deure.

L' ÚNIC QRÍAÍ
El govera prepara les eleccións,
els partits poli rica es raoueu per
eixe mateix objectiu, els futura
candidats recorren els districte-’,
muden ajuntaments, empleen tots
els mitjoa bons i reprobabas que
els oferix la práctica alligonadora.
Aquest es P espectacle actual d‘
Espanya!
Sembla, talrnent, que E>paiya
siga uu país felig. En algún momeut escoiteu una veu, que té totes
les inflexións de P amargura, que
parla de desgracies espanyoles. d‘
insolubles problemes. Arribéu a
pensar si els que parlen aixís no
son uns sentimentals impeniténts
que propendixen a estáte de compungiment malaltig. Sí, sényora,
si. Espanya es un país pie de felicitat. No ho veem en T atrafaga
ment egoísta de la política?
A 1‘ hora de rasnjar tots els
política espanyols son uns. No hi
ha lliberals, ni conservadora, ui
republicana. No hi han idees ni
matigos. No havem vist ais llibe
rals, a tots els lliberals espanyols,
i ais reforraistes. que volíen tindre
una significació ética, nomenar
alcaldes de reiai orde? No havem
vist la paradoxa de que algúns republicans acceptaren aquests nomenaments? Ací en Valencia no
son els republicans els que han in
tervi tigut en les intrigues del nomenament d‘ Alcalde de reial orde?
Republicans del Rei, com els ha
anomenat algú molt justament!
I les corts espanyoles que a‘
han d‘ elegir per a depurar les
responsabilitats del Marroc, per
a acabar amb la guerra, per a resoldre els problemes nacionalistes
d‘ Espanya, per a legislar socialment. Aqüestes Corts que florirá n
en el fanc de les corrupcions més
abjectes, han de donar aquell perftim saludable.
No es escéptica o pesimista la
nostra vissió. Es ben real. Els po
lítica espanyols i les Corts que víndrán rio innovarán res de bo. Les
esperances que es tinguen es con
vertirán després en grana decep
ciona. Els raateixos fets sorgirán
en la vida posterior.
Meditant serenament sobre;agó,
en lloc de caure de la part de la
desesperació, podrem reconfortar
el nostre esperit. Un régimen republicá tal volta tinguera algunos
virtuts de que carix 1‘ actual, pero

no seria una solució definitiva.
Perqué no oblidein que la crisi d‘
Espanya es crisi de constitució. Un
distingit escriptor castellá, en un
reccent 1 libre, descriu la formaeió
d‘ Espanya, i diu, sense voler que
le3 seu 38 paraules tinguen el sentit
que deuen tindre, que Espanya es
descompón. Primer es separaren
íes colonie8, ara Catalunya, Gali
cia i Raseonia combaten 1‘ uriitat
ospanyola.
.Él procediment aeguit per a
examinar aquesta fets es lamenta
ble. Quan lo de Cuba i Fiiipinea,
una exacerbació del patriotismo
eapanyol, impedí que s‘ obrara
eneertadament. Les campanyes
contra el nacionalisme catalá, i els
aitres nacionalismea, demostren
que el procediment seguix encara.
I hem de compendre que els
pobles mal imita, tart o prompte es
separen. La unitat deis pobles espauyols s‘ ha fet.en benefici exclusiu de Castella i en perjudici dé
tota els aitres. Per tant, si es vol
que la unitat subsistixea, s‘ ha de
Nreparar eixa injusticia.
I la pau i la tranquilitat que
no esperem de la continuació de la
vida eapanyola actual, vindría indubtablement per el camí que acabam de tragar.
«EN LA ATENAS
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MEDITERRÁNEO»

Dos racons de ios Torres de Serraos
Venint a la Ciutat per el pont
de Serrana, haureu viat que en le3
Torres de ídem, a dreta i esquerra,
ais co3tats de la porta, hi han dos
racons. Si tota la gent fora tan
respectuosa per a les pedrea monumentals com ho era 1‘ Atenas de
Pericles, eixos dos racons eataríen
neta, probablement. Pero es dona
el cas de que hi ha gent que no
coneix a Atenas ni a Pericles. A
més eixa gent té necessitats fisiológiques que precisament les sol
venta en eixos dos racons. Lo qual
vol dir que no presenten un aspeete Crisoclafanti i que rio fan una
olor de roses i clavells... ‘
Per a evitar aixó posa P Ajuntament uns rauntonets de térra i
unes plantes cP eixés que semblen
dutes directament d‘ Africa (Jar-,
diuería sistema Peris). Pero alió
•ara es un rauntó de térra, infecta,
sense forma, malélent.
L‘ alcalde, en u deis nombrosos
bandos que publica per a disfrutar
del cárrec de R. O., recomada netedat i aitres cásea .'per P estij.. Pot
predicar arab 1‘ eixemple.
Ara be: per a arreglar eixos dos
famosos racons hi han tres, mitjos;
-¿Primer: Replantar alió decoro-
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sament. i eixercir vigilancia per a
que no ho malmeten.
Segon: Llevar la térra i impe
dir que vagen allí per a lo que no
deuen.
I tercer: Assoiar les Torres de
Serrans.
El senyor Artal i Ortells (al
calde de R. O.) fará triar el mig
mós convenient. Cal dir que no li
recomanem el tercer: es massa car.

La unitat histórica
Tota la histÓria valenciana ha
sigut una constant afirmació de
postra personaíitat i al fons de
cada esdevenimeut, en cada plana
del llibre eternal de nostres gestes,
s‘ hi veu glatir perenne i detinit el
sentiment de valencianía.
En les hores de deíinició deis
seglés mitgevals un anhel de plenitut preaidix tots els fets cabdals.
Quan ja madura nostra peraonalitat s‘ inicien les diades adverses,
allavors es la pugna per el sosteniment. Veus valencianes integres
a Casp i les lluites civils de Viiaraguts i Centelles diuen que els
que teníen vidéncia seguiren un
récte carril per on raarxava la
pura tradició.
Pero on culmina més aquest
anhel de viure, aquest doler de
sostindre la personaíitat que afebliren els Austriea en diversos actes que culminaren a Mongó, era al
vore que una nova casta reial
amenagava les nostres Uibertats.
La guórra de la Sucessió fon el
darrer eaforg de la Valencia que
no s‘ avenía a pedre la indepen
dencia i el fonament de la ideolo
gía nacionalista. Almansa cloía
una etapa. L‘ oscur moviment in
surreccional contra les milicies en
1801 evidenciava que Valencia no
era morta. Aquella rebel-lió complementava la ilabor de Caries
Ros, Collado i Galiana,
Lo mateix díen aquells revoltats, que Borrull defenent nostre
fur en les Corta de Cádig. Entre
Vilarroja, el cantor de 1841, i la
ideología foral i autonomista de
carlins i federáis es troba un nexe
que no més pot explicar el senti
ment nacionalista.
Aquells que al fundar la Socie
dad de Amigos del País teníen 1‘
esguard ñxe en un millorament
económic, contribuíen a una futura
renaixenga.
Llouibart plasmaba els anhela
dispersos, les veus isolades i els
sentiments indefinita. El caótic
provincialismo esdevenía regionalisme, de. la raateixa manera que
ipés tard aquest tenía d‘ e.üdevindre naeionalisme.
Era la constant afirmació que

sota actes i notos diversos palessava un sentiment etern.
Les veus dl una Valencia que
ni llengües ni liéis noves ni impro
pies coloracionB úniques d‘ un ma
teix mapa poden esborrar.
La constant unitat histórica
que viu en tot moraent i que viurá
sempre, Que diu que si en tot hóra
han habut rebordonits, mai ha
faílat la nicaga deis bons filis.
Els nacionalistés faereus de la
tradició pura de la vera Valen
cia culminar ó no nostra obra en un
moment historie que clourá el decandiment, amostrant la nova aubada de la. llibertat.

V. Tomás i Martí

DESOLACIO
Quan lo día
s' adormía
i la pluja ja parava,
caminava
jo per 1‘ horta.
A on anava?
Poc importa.
Caminava, caminava.
Per les sendes capritjoses,
per les sendes esbaroses,
caminava,
algún llaurador passava
enrollat amb una manta,
i després que saludava,
en aquella quietut santa
tot quedava.
Cóm seria?
No se cóm, en la meua horta
milenaria,
topetí amb una alquería
sene finestres, sense porta,
mig en ruñes, solitária.
Les paréis emblanquinades
ja d‘ antic, deixaven vore,
allí en la corla es caía,
que per dol, que encara ignore,
fon pintada 1‘ alquería
de negre... Per xo semblava
que la rnort allí habitava,
En el cél
no brillava ni un estel.
De la negrenca teulada
algá el vol una bandada
de corbs, que e'm doná fredor,
1. váig sentir en el cor
áikí com una puríjada.
Com un encant m‘ atraía
la misteriosa alquería.
D‘ aquell éstát que erri trobava
va traurem un aire humit
i un llaurador que passava
quan va dir-me: Bona nit!

Daniel Martínez Ferrando
Es dol9 i bell morir per
la patria.
Horáci

La fssta da les falles
COMENTARIS
Ha passat la festa de les falles.
Aqueixa festa tan valencianíssima,
que a les portes de la Primavera
inicia 1‘ esclat deis populara festivals que son com una fioració de
la multitut, alhorá qne riuen els
jardíns.
Algunes consideracions ens sugerix qualque aspéete de la festa
de les falles.
LES AUTORITATS
Malgrat la trascendencia espi
ritual i material de la festa, les
autoritats i més que ningú P aprenent de secretan máxim senyor
Castañeda han dificultat el lliure
desentroll posant inconvenients
legalistes i volent fer de les falles
objecte de lucre.
Algún regidor deis que més
valdría que anaren a lluir-se a un
corral, digué paraules de menyspreu, de les quals Valencia ha pres
nota.
Els 14.000 forasters vinguts per
les línies del Nord i els milers mós
acudits per altres línies i per els
tramvíes diuen amb el-locuéncia lo
trascendent que ha esdevingut
aquesta festa.
LA LITERATURA
:: FALLERA :;
Cada any a 1‘ aplegar les falles
hi ha una exhuberaut manifestació
literaria que si fora pura diríem
fioració, pero que només podem
calificar-la d‘ erupció.
Deis periódics publicáis, El Ninot gasta una ortografía capriciosa
i anárquica; el Pensat i Fet s'apropa més a unes aceptables normes;
Les Festes Valencianes han sigut
més curosament impremtades; El
Fallero seguix amb 1‘ estúpida or
tografía castellana. El periódic
La Reclam ha dedicat un extraor
dinaria inserint algún treball amb
ortografía valenciana. El Diario
de Valencia dedica dues planes es^
crites en valencia a la festa, i La
Correspondencia de Valencia, pro-,
fessional del valencianisme, no ha
dedicat mós que el ti tu L escrit en
valenciá.
Els llibrets seguixen amb 1‘ or
tografía castellana, pero cal apun-,
tar els deis carrera de Trinitaria,
Jordana í Collado, deis senyors
Esteve Victoria i Duran, que.me-,
reixen nostres elogia per la bona
ortografía i calitat literaria.
Tan barates que van les gramátiques valencianes!
.
LES BANDERETES
Seguix es8ent la bandera de P
Estat P ornament usual deis JbaK
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eons, constituí» t agó una uóta discordant. Nostra senyera noraés P
havera vist flamejar en els carrera
de Sant Gil i Cabalóte. Despréa de
tres anya que lluixen ;,q uestes gentila banderetea noatrea encar no
h‘ havera vist per ¡tictes falles. I
no valga la escusa, de que 110 1P hi
han. Davant de P Ajuutament ne
venen. Si no dúen el bl-tu es casi
lo mateix; aempre serán més valenciane8 que l^a que ara gasten.
Deis estandarts n‘ havera vist
de raolt mal gust i algúns irabécils.
No n‘ han mancat escrita en castellá, cora el de 1' Ajuutament, cósa
que diu poc en fa^or d‘ eixa corporació. Ne trobárem també ¡amb
sis barres!
►
LES FALLES
¿No podíen els autora de bocees
deixar-se de tonterías forasteres i
posar motius de nostra térra? Al
gún día pendrán per arguinent al
gún xisme de veinat de la Xina
o Groenlandia.
Vejen cora la millor falla ha
estat enguany la més valenciana,
óbra de P araic Alfred Just.

TROSSOS I MOSSOS
Patria Nova, lector, es un setmanari d‘una pobríssima vida eco
nómica. Es veu desseguida en
aqüestes quatre págines petites,
modestes. Les nostres ilusiona i els
nostres projectes ens portaríen a
fer un setmanari d‘ una presentació espléndida. Pero els nostres
mitjos ens obliguen a aqüestes restriccions doloroses.
Volem que els lectora de Patria
Nova coneguen la situació mate
rial del setmanari. D‘ aquesta ma
nera tenim la seguretat de rebre
la seua completa ajuda.
Per a la publicació de Patria
Nova hem fet butlletins de subscrició, els quals hem repartit
abundosament. Es dolorós confessar que molts valencianistes no s‘
han subscrit encara. La quota mí
nima de subscrició es de 0‘50 ptes.
mensuals. Pero els que poden sobrepassar-la—i quí no pot! — es
subscriuen per úna quota volunta
ria protectora.
Aqüestes quotes, mensuals, trimestrals o anyals, constituixen la
base económica del setmanari. Com
que no excedixen de 200 pessetes
al mes, hem tingut dl apareixer
amb sois quatre págines. A mida
que la subscrició augmente, conservant 1‘ actual tamany del set
manari, anirem afegint págines.
Si fora possible que en compte
de quatre págines Patria Nova en
tinguera huit, per exemple, agó
sería una gran ventaja, perque
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aleshores, al disposar de més espai, podriera recorrer ais anuncia.
No hem amagat ni un detall de
la situació económica de Patria
Nova. Patria Nova pot millorar
la seua presentació i la seua efica
cia si els lectora ajuden. Molts
subscritors poden fer amb petits
donatius un gran setmanari i fins
un magnific diari; poca, per molt
que donen, no poden arribar mai
a aquella resultats.
Lectors, la vida de Patria
Nova está en les vostres raans!

naturalíssima o una explicació d
altra classe.
No obstant, un amic nostre ha
donat la seua. Saben per qué el
Rei En Jaume no té bragos i mans
com nosaltres? Puíx ben senzill:
perque amb els bragos i les mans
al sen lloc no haguera resistit la
teraptació de mampendre a gaitades a molts concejals que a la vora
seua treballen contra la ciutat.
Está equivocat el nostre amic?
No ho discutira. Pero la intenció
es prou aceptable.

Preguem ais llegidors que no
estiguen aveats a la lectura valen
ciana, que posen una miqueta de
bona voluntat. Nosaltres tambó
farem lo que pedrera per a facilitar
eixa lectura Tenim pensat, per
exemple, inaugurar des de la setmana que ve una, secció on aclarirem les paraules no massa usuals
que vagen en el número anterior.

En el «Coliseo Imperial» de
Madrid s‘ ha estrenat un joguet
cómic en tres actes, original deis
senyors Angel i Manuel Diaz.
Publicar agó sembla que no escau a un setmanari valencianista.
Pero vejauel títol de Póbra: «¡Qué
grande es Castilla!»
Ara be: no es una óbra d‘ exaltació castellanista, no. Diu El Sol
en la seua secció teatral: «esa Cas
tilla del título de este juguete es el
apellido de un sujeto dotado de una
frescura extraordinaria».
Heus agí una gent que es falta
al respecte ella mateixa. Pintoresc,
molt pintoresc!

Segons Uegira, Espanya té actualment 96 ex-ministres, els quals
cobren cada un 6.000 pessetes, o
siga 576.000 pessetes anuals,
Unint a aquesta quantitat la
respectable suma de 4.908.000 pes
setes que cobren els 409 diputats
espanyols en concepte de dietes, a
raó de 12.000 pessetes anuals (Vixca el revolucionari L-erroux!), 1‘
Estat gasta pagant ais ex-ministres
i diputats la xifra de 5.484.000 pes
setes a P any.
Es una delicia Espanya, veritat?
El cronista de la ciutat don
Lluis Cebrián Mezquita, a qui tant
li deuen les lletres valencianes, ha
donat una conferencia en «Lo Rat
Penat» sobre el tema: «El renaiximent valencianista. Orige i tendéncies.» La desenrotllá en dos
sessions. En la primera es referí a
1‘ época de Llombart i els primers
renaixentiste8. En lasegona historiá la vida de «Lo Rat Penat».
Deaprés es podría explicar altra
época, oblidada per el senyor Ce
brián, que es la més modérna i la
més interessant.
Nomós pujar 1‘ escala princi
pal del nostre Ajuntament hi ha
una sala amplia que conté un bust
del Rei En Jaume. Potser molta
gent, preocupada pels seus asumptes, no recordé haver-lo vist mai.
Pero el bust es allí, de proporciona
més grane que les naturals, i a la
vista de tota.
El Rei En Jaume no té bragos.
La falta d‘ aqüestes extremitats
tindrá una explicació artística

Ha visitat «Nostra Parla» el se
nyor Domónech Pailerola, de la
comissió de propaganda de «Nostra
Parla» de Barcelona. Aquesta visi
ta, aprofitada per a canvi d‘ im
presiona, será ben fructífera en les
relaciona de les dos entitats.
Saludém per la nostra banda al
distingit propagandista de Cata
lunya.
En la «Joventut Valencianista»
es reuniren el dimecres representanta de diverses entitats, Joven
tut de «Lo Rat Penat», «Agrupació
Escolar Nacionalista», «Academia
Valencianista», «Nostra Parla», el
diari El Pueblo, El Grit de la
Muntanya i Patria Nova, i molts
valencianistes, per a tractar de
1‘ aniversari de Llombart, que es
codidIíx el día 31.
S' acordá nomenar una Comis
sió organitzadora, celebrar una
vetllada el día 31 per la nit i fer
la visita al Cementen civil, on es
troba Llombart, el diumenge día
primer d‘ abril.
S‘ han dirigit distancies a P
Ajuntament i Diputació per a que
envíen representants i corones.
Així mateix se ‘ls deraana una
subvenció per a perpetuar P homenatge en un follet o llibre.
: Impremía de Ramón Soto :
carrer de Cuart, 64.-ValencIa

