La paraula nacionalisme está molt desacreditada, efecte de Ies mamfestacions odioses qae ha tivgut en Alemanya, en Franga i en altres pobles.
Pero cal reconéixer que entre el nacionalisme del poblé francés i el nacl0'
nalisme nostre o d‘ Irlanda, hi ha una diferencia tan gran que la identitat
de paraules no pot esborrar. Mentres Franfa té reconeguts elsseus drets
de nació i no patix en cap aspecte V opressió d‘ altrepoblé, Valencia i
Catalunya i Galicia i els bascos, son nacionalitats dommades per l Jbstat
espanyol, que els nega el dret de parlar la llengua respectiva, que els
sotmet a unes liéis generáis, etzétera.
,
Per aixó creguem que es una gran inconsciencia o una absoluta mala
fe dir qu° el nacionalisme de qualsevol dl aqüestes nacionahtats esta copiat
del nacionalisme francés. Eh doctrinaria d‘ aguest nacionalisme son
panxá-correntistes que volgueren eixamplar el poder de la seua natío, lo
qual té altre nom escaient i més exacte: imperialisme.
El nacionalisme nostre, amarat dl un sentiment de justicia, vol acorn
seguir que es respecte la nostra nacionalitat i que aquesta puga determinar
la seua vida lliurement. Així mateix sent envers tots els pables opresos de
la térra una fonda simpatía i una adheñó rentable ais postulats de tes
senes lluites nacionals.
.
No volem calificar amb la durepa que es mereix la persistencia a
alguns en identificar els dos esmentats nacionalismes. En tot cas el nacionalisme francés será pal-ell al nacionalisme espanyol, i un i altre tan
detestables en tots els aspectes. Sense adonarse ‘n, els que combcitixen en
Espanya a peu i a cavall el nacionalisme catalá, gallee o valencia, devenen
nacionalistes. Es a dir, imperialistes, car imposen a altres pobles a ¿len
gua, les liéis i V esperit de Castella. Sois que en Franga el nacionalisme te
cert caient intelectual i ací en Espanya té uns representáis tan ndicols
com 1‘ A B C.
,
El nacionalisme francés o espanyol es inmoral perque no acepta peí
ais pobles les liéis de llibertat i d'e respecte que regixen per ais mdimdus.
El nacionalisme valenciá es fonainenta principalment en aquests pnncipis,
sense els quals no pot haver pau ni justicia en la térra.
_
Ileus (s-ací algunas diferencies que demostren V inexgctitut completa
d‘ afirmacions llanfades capriciosament.
lia profanat lo rués sant que té un
poblé, que son llurs records. Ha
menyspreuat un poblé—al poblé
JOAQUIM COSTA.—En 1871 aragonés!—per afalagar a un rei
el govern espanyol decreta que de Saboia.
Amb qiíin dret imposará tri
foren llevades de P escut d E panya les quatre barres de la nostra buís, exigirá quintes, enviará, fun
bandera. Allavors Joaquim Costa, cionar'!?, despatxará ordres a eixes
en no.n deis estudiants aragonesos, provincie3 báix un escut extrahcatalans i valenciana, escrigué un ger?
Les Barres d‘ Avagó regalaren
missatge, del qual son els paraun día a la Corona de Castella el
grafs que inserirá a continuació:
«Lo que no va voler fer Felip II, reine da Murcia, altre día el de
el raneuniós, en el segle X VI; lo Sicilia, altre día el reine de Nava
que no s‘ atreví a fer Napoló, el rra; i, no obstant, 1‘ escut de Cas
traidor, en 1809; lo que no haguera tella tira del seu e.ostat eixes ba
fet el traidor Caballero el 5 de rres, en altre temps tan temudes
Marg, aixó lia, sabut fer el govern per italiana i franceses, per asiá
deSetembre. Proclamá 1‘ Espanya tica i nfiicans, eixes barres que
amb honra, i comenta per afrontar fe re n tributarios a les orgullosos
el blasó de la raitat d‘ Espanya. repúbliques de (lénoya i Venéeia,

Lo que diuen els altres,..

a Milá i Floréncia, que donaren
liéis i reis a Atenes, que foren 1‘
espant de Const mtinoble, que conqueriren liles i reines, que saberen
aturar un ejxércit de 200.000
creuats de totes les nacions cris
tianes en el pas de Perthin, nou
Termopiles, en que hi tan sois faltá un Sphialtes.
Ahir ens arrebassaren les Li
bertáis; huí ens arrebassen el sol
de la patria. La desfeta de la ñau
comer gaper un borralló. La juventut, que té el presentiraent del pervindre, vol de*Ter eixe borralló
ans quee? con ver tixea,en m untanya.
Si él govern es nega, recordeuli que fa dos segles i mig Catalu
nya es proclamá independent per
haver violat els seus furs un minis
tre imprudent, el Duc d‘ Olivares.
I si algún jorn li diuen que Aragó
s‘ ha constituit en República independent, que no vatja amb llurs
soldats a conquistar la, perque qui
escopinya sobre la Bandera d‘
un poblé lliure, no té dret a xafar
la pols sagrada de sa térra.
Recordeu-li també que 1‘ estan
dart que onetja en aquest mement
sobre llurs p.ilaus, significa amb
ses barres rotges i grogues els
tres pobles units d‘ Aragó Catalu
nya i Valencia; i que si borra en
1‘ escut nacional els quarters d‘
aqüestes proviucies, deu així ma
teix trencar aquella bandera i
enarborar-ne una nova, formada
amb els colors de Castella i Saboia.
Encara trobarem en els arxius
el text de nostres Uibertats i en el
cor les virtuts de nostres avantpassats. Amb agó fundarem allí el
reinal de la raoralitat i la justicia,
tO'iiarem a vore el Mediterrani
cobert per railers de veles catala
nes, es plenará la costa de ports i
1‘ interior de caraius, respectarán
les nacions P escut que ha trépitjat
un ministre, demanarern llurs aigües ais rius i el patriutisme ais
homes per a que prosperen els deserts camps d‘ Aragó i Valencia
que el fisc nacional esterilitza, esparcirem altra vegada peí mon
llávor de llibertat, i Deu marxará
davant de nosaltres beneint els
nostres destins.»
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La consumado de
la inconsciencia
Embridar a un poblé quan 1‘
ánima román viva i es belluga en
cadenada cora un ocell engabiat
freturós de vore ‘s lliure, es absolutament inútil.
Els pobles només moren quan
s‘ anorrea la seua conciencia na
cional, quan s‘ enverina el seu esperit i esdevenen multituts d‘ abjectes il-lotes sotmesos al fuet.
En riostra Patria, una vegada
consumat el despullament de les
llibertats, calía també realitzar una
tasca dl afebliraent de la concien
cia que fera de nosaltres materia
propiciatoria.
Arrancat el verb nacional de
les escoles, tancada per un any
nostra Universitat, mudats els seus
Capitols per unes ccnstitucions en
castellá, imposades al Concell les
acces en castellá i substituint nostre governament per Ajuntaments
a la semblanza de Castella, «falts
d‘ autoritat, d£ ascendent i d‘ independéncia», «dócils instruments de
la voluntat del monarca o deis
seus delegats, superiors a tota llei
escrita, essent la més válida la que
dictava el seu caprici», com diu un
historiador nostre, desposseint a
Valencia del dret a tindre vot en
Corts, anavera devallant, convertint-nos «en simple provincia de la
cort castellana, a on anaren a pa
rar les riqueses, la preponderancia,
la il-lustració i flus 1‘ esperit del
país, fonent-se tot en la monstruosa
centralització creada per LluisXIV
que expiá en el cadafalc com con8eqüencia d‘ aquella política del
moment el seu net i succesor
Llui8 XVI».
Pero la consumació de la in
consciencia mai havera pogut assolir-la Felip V si no era desarrelant
tota posibili tat de desvetllament,
sempre factible si romaníen a Va
lencia aquells filis dignes i aimants
de les llibertats que perdía. Per a
que esdevinguera assó molts foren
exilats, altres assa9inats per les
bandes traidores de botiflers, que
eren 1‘ esglai deis pobles, i moltíssi-ns seguiren a P Arxiduc, deixant
per sempre a la pobra Valencia,
que veía el seu eclipsament.
Arab P Arxiduc marxaren un
centenar de dignitats eclessiástiques. catedrática, bisbes, canonges,
deans, rectors, etz., figures enlairades en els camps de la sapiéncia
eclessiástica. Ui s doscents de tots
els estaments civila directora de la
vida valenciana. A rnés foren infi
nita els que fugiren, quins noma no
son coneguts i un número major
que tingueren de deixar llura cáyrecs en mans deis partidaris de
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Felip V i deis castellaos que comengxren a invadir Valencia, ini
cian! 1‘ etapa d‘ expansió d‘ em
pleáis burocrática, pesta que encar
patim.
El poblé comengá la devatllada
i les veu8 d‘ alguna patriotes demanant la reintegrado de les lli
bertats es pergueren en la gelor d'
una generació que esdevenía abjecta que feia featea per la caiguda
de Barcelona en 1714, que rebía
amb goig al tirá al vindre a Valen
cia i fins feu de bestia de cárrega
arrastrant el seu cotxe que s' atas
ca en els carrers de la Ciut it.
Humilment, com gos que llepa
les mans de 1‘ amo que li p?gi, li
insinuaren el desitg de tindre de
nou els Furs, pero el rei comprengué que havía segut dur amb nos
altres, ens tingué llástima, pero
no concedí rea.
El descendiraent, la inconsciéncia, creixqueren méa cada dia,
aguantant sens protésta alió del
penó de les proclaraacions, amb les
armes de Castella davant, en lloc
preferit, i dient en lea aclamacions
Castilla y Valencia, sempre primer
el ñora de la térra forastera.
El plaer masoquista de fer de
cavallería es rnanifestá altres vegades.
Ve Caries IV després de la revolta per les milicies, després de
vore trocejats per els camins heroics i martres patriotes i la multitut inconscient fa de cavallería
arrastrant la corroga reial, obsequiant al monarca amb festes i llumiríaries.
Ens visita Ferráu VII després
de demostrar la indignitat en P
estranger i insinuar P esclat vergonyós de la seua tiranía, i el nostre poblé, inconscient i imbécil,
torna a fer de bestia engantxant-se
a la carroga reial.
El poblé que trata va ais reís de
igual a igual, que els feia presoner8 si no obraven be i que per
damunt de tot tenía lea liéis que
ell mateix se dictava, havía aplegat al fons del decandiment, ais
llim8 pantanosos i pestífers de la
inconsciencia que encar perdura.
La seua ma jor satisfacció era rebre
la visita reial, ofrenar ais monarques simbols de la tiranía, festes i
lluminaries i fer de cavallería.
I lo més lamentable es que les
ganes de fer de cavall están només
amagades. El poblé es casi el ma
teix que arrastrá els cotxes de Fe
lip V, Caries IV i Ferrán VII.
V. Tomás i Martí
PATRIA NOVA es ven en els
següents quioscos: Moderno (plaga
Emili Castelar), Minerva (plaga
Emili Castelar) i Sant Martí (carrer de Sant Vicent).

BLQ55E5
Ricard Pérez Fernández. Així
signa els seus escrits un senyor qu‘
escriu a Las Provincias i quins
cognoms ens récorden els del afortunat—i diguem afortunat perque
ha guanyat una fortuna—collaborador d‘ En Pere Muñoz Seca.
El senyor Pérez Fernández escriu uns articles que están molt be.
Nosaltres els Ilegím amb gust, i
aixó que de vegades son quilométrics...
El darrer publicat al periódic
que a dalt esmentem es una narració catalana del temps de Maricastanya—la nostra avia ja ens
feia riure amb aquest cunte veritablemeut graciós— de la que retallera el següent paragraf:
/
«En dirección a m feria de ga
nados, de Vich, caminaba un la
briego de las tierras catalanas, un
payés como allí les llaman...»
De tot el article sois ens interessarecollir la paraula payés, paraula que el senyor Pérez Fernández
vol escriure en catalá... i que la
escriu málament.
No es desig de censurar al se
nyor Pérez Fernáradez, al que ja
hem dit que, literariament, admirem. Pero la paraula d' aquest se
nyor ens serveix de tema per a re
marcar les següents conclusions:
En primer lloc direm qu‘ el pagés
de Vich podía ser pagee sense ser
labriego, ja que labriego o llaurador es P houie que llaura la térra.
Aderaés, agó ens demostra la conveniénciade escriure sempre Pidio
ma corréctament, gramaticalment,
deixant a banda el parer deis absurts partidaris de lo que parla el
poblé. En segon lloc—encara qu‘ el
senyor Pérez Fernández ens diga
que per a res 1‘ interessa apendre
el catalá—nosaltres afirmarem lo
contrari, ja que ell mateix ens de
mostra que per a donar conceptes
gráfics ais seus escrits necesita es
criure paraules catalanes.
Ademé8—i agó es lo més interessant—estem ja tips de que ais
catalans—ais catalans deValencia,
de Mallo ca, de Catalunya—que al
parlar en castellá diuen, per eixemple, celindro o roído, s‘ els cen
sure i s‘ els humilie amb somrises
iróniques, cora si tinguerem nosal
tres obligació de parlar corréctamenl 1‘ idioma extrany, mentres
els castellaos fan malbé la nostra
llengua.
Ciar está que, inclús a la nostra
patria, hi ha molta gent que riu
quan escolta que qualsevol valenciá al parlar castellá diu proseción
o cochillo.
Nosaltres riurem molt més—
la venganga es sagrada—quan un
castellá escriga chent, peña o pa-
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yés, cora escriu el senyor Pérez
Fernández.
Enrío Duran

i

Tortajada

PER A SER VALENCIANISTA
HI HA QUE CONÉIXER...

LA NACIÓ
Del llatí natío, naixcut; producte natural que existix per sí, sense
1‘ intervenció premeditada de 1‘
home; resultat d‘ aquelles característiques de que llavera parlat: la
llengua. les costuras, la configuració de la térra i la seua producció,
els carácters físics i psíquics deis
habitants, etz. Pero se confundix
asovint abm 1‘ Estat, qu‘ es 1‘ organització feta pels homens, per a P
ordenat desemoll de la vida i el.
millor estar de la coraunitat. que
ellaboren i obedixen unes inateixes
liéis, administren els capdaU gene
ráis i, en fi, fan obres beneficioses
per a tots els que a aquest estat pertanyen.
Un Estat pot compóndre s d‘
una o més nacions si aixina ho desitja la voluntat deis habitants u
ho imposa la forca d‘ un conqueri
dor. Pero les nacions no poden
aglutinar-se o dividir se forraant
altres classes de nacions, perque
cada nació subsistix peí damunt de
la voluntat, Ja política i la conve
niencia.
Espanya ha segut o es una na
ció? No. Espanya e3 huí un Estat.
Pero un Estat que compreu varies
nacionalitats.
Malgrat la fussió deis primers
pobladors de la Península seguiren,
tan diferenciáis que huí podera
vore encara la major semblanza
existent entre un gallee i un irlan
dés que entre aquell i un andalúe.
Hoyos i Aranzadi, en son llibre
«Avance a laAntropología(*) de Es
paña», senyalen que la grosor, al
tura, coloració, etz., deis habitants
d‘ Iberia fan agrupar los en dis
tintes raodalitats racials, puix hi
ha una clara diferéncia fins en les
mides del crani, que no perraet
me8clar ais braquicéfals N. O., els
dolicocéfals de llevant i els raesocéfals de Basconia (cranis arredonits, allargats i ampie?).
Pero ja diguerem que Valencia
si que posseix^eixa unitat de característiques. Cora tots els paísos, s‘
ha sentit influenciada pels dominadors i ha conservat, no obstant, la
seua propia fesoraía. Fina en la
més comentada influenciado deis
alarbs hi ha molta exageració en la
generalitat del poblé. Per a aquest
la Llouja, el Micalet, les torres, tot
son «obra de moros», sent com son
(*) De nntropos, home í logos, tractat, estudi.

monuments valencians i en qualsevol costum venen reminiscencies
morunes. I no hi ha tant. Ni en P
idioma havem agarrat la J aspra
i gutural que ha fet seua la llengua
castellana. En el bust que se guar
da en Louvre, en Franca, com gran
joia artística i que anomefiem «La
Dama d£ Elx» (per haber segut
descoberten aquest poblé) pot probar-se agó. La esculptura es deis
ibers, primers pobladors de la pen
ínsula. I a simple vista se reconeixen en ella, de modo més exagerat, pero en idéntica forma i
distribució, la pinta, els rodets, les
polques i atres adornos que encara
lluixen nostres hortolanes.
Valencia es, puix, bona mostra
de que en P. Estat espanvol hi ha
varies nacionalitats.
Ja vorem, en proper article,
d‘ esbrinar qué cósa es aixó de P
Estat.
Mestre Pea

F]*I§
Trunfa de 1‘ ombra la gloria del día
que ‘n ales de opal dugueren les aures.
Torba el silenci que niua en la umbría
lírica tropa de agrestos centaures.
Pan, d‘ armoníes els aires inonda;
Ritma sa flauta al remor de la linfa.
Fan els llores una amable rotonda
a la font clara on se banya una ninfa.
L'aigua de neu sobre elsmuscles s'aboca,
—fresca i saltant, argentina, espumanta.—
i sa caricia una risa provoca,
tan musical, que's diría que canta.
Eco la pren i amb sa parla precisa
ágil la llen9a a la umbrosa foresta.
Tots els centaures quan senten la risa
ávids reuillen i troten en festa.
Trenquen els llors amb sos bragos de
xipolíejant en la clara fontana;
[roure
fan un estrem i se Heneen alloure...
que al lluny, fugint-se n‘ han vist a Diana.
Salten pels marges ses potes robustes,
baten sos flanes amb la cua llustrosa;
brillen les dents en les cares adustes
que han el desig de robar nova esposa.
Pero Diana seguix la carrera
pels pocs centaures més forts perseguida:
—duen al vent flamejant la crinera
i ais ulls reflectes de flama abscondida.—
El vell centaure, el que es rei de la tropa,
veu que ‘1 vigor a sos inembres li manca;
de un salt mortal en la dea s‘ atopa
i gentilment se 1‘ asseu sobre 1‘ anca.
Venguts els altres desfeen sa vía
tots revolcant-se, abatuts, entre 1‘ herba,
i el trunfador, amb mirada superba,
per sa darrera victoria es morial
E. Navarro Borras
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L' estiu i la platja
Dins de poc la calma ens drena
rá a buscar la platja en breus excursions diaries. Aleshores s‘ haurán instalat les barraquetes per al
bany; els tramvies i els autobusos,
apart deis vehicles privats, circu
larán amb una cárrega excesiva,
devegades amb perills per ais viatgers; els balnearis, els restorants,
tot, s‘ animará meravellosaraent.
L‘ estiu ens porta a viure en
contacte amb el mari... la bruticia.
Perque ara la platja está coberta
d‘ eixes materies molcudes que les
onades van depositant a poc a poc
i dos céquies de liquid brut i espés
desemboquen en aquella part on
la gent es renta i les farailies cele
bren els seuá apats d‘ estiu. I en
aquest escenari s‘ improvisarán
les coraoditats deis que deixen la
ciutat.
A tot arreu on tenen mar i plat
ja curen de que la sorra estiga ne
ta, talraent cora si 1‘ hagueren garbellada, i de que 1‘ aigua transpa
rente el fons. Aixís qualsevol resta
encisat al vore P escuma. blanca i
sent el desig de submergir el seu
eos.
Ací 1£ aigua está sempre térbola, per 1‘ afluéncia d‘ aquelles
céquies, i d1 ací i dl allá putjen
unes emanacions fortes i deBa¡gradables. En una paraula: que a la
platja no es pot anar a rentar se ni
a passetjar.
L' estiu passat corregué 1‘ alar
ma del tifus a consequéncia de
dites céquies. A nosaltres no ens
sobtaría tal cosa.
Creguem que es hora de fer
quelcom per la salud i per la bona
vista. No es podríen desviar les
céquies? No es podría crear un servei de policía de platja? /
Si 1‘ Ajuntament s‘ ho pensa
vorá com demanem lo just.

VOCABULARI
«Ixen deixebles descastats...»
El deixeble valenciá correspón al
discípulo castellá. Per tant, a la
disciplina castellana, correspón la
«deixuplina» valenciana.
«Romania viu nostre esperit
nacional...» Romandre es un verb
que equival a quedar.
«Els trágics udols del caragol...» Udol ve a ser bramit.
«Recullides les trágiques des
pulles...» Una cosa se despulla,
una cosa perd lo que té. Aixó que
perd, son les despulles. Recordeu
el castellá despojo.
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«A través del brancatge s‘ in
sinúen...» A la bráncjie francés, a
la rama casteliá, correspón la
branca de la nostra llengua. Bran
catge, per consegüent, es una re
unió de branques.
Cóm traduirem la paraula des
barajuste de la llengua castellana?
Recordant una frase de P article
«El cor i la inteligencia» del núme
ro passat de Patria Nova, que
diu: «Si no trobeu altra cosa per al
desgavell d‘ Espanya...»
«Arreplega els batees d‘ aquelles gents...» Hi ha un verb que
es batre. Una de les accions
de batre es batee. També es diu
batiment. Així: el batre del cor, el
batiment del cor.
«Revifava precisament una história...» En el francés trovem la
forma vif, que correspón al valen
cia viu. En Espanya, el comte de
Romanones té fama de estar en
una perpetua revifalla.
«S‘ esquarterá nostre Reine...»
Partir vol dir f-r parts d‘ una cosa.
Dividir vol dir fer divisions d‘ una
cosa.Esquarterar vol dir fer quarts
o quartes parts d‘ una cosa. Pero
generalmeniTio s1 emplea en aquest
sentit estríete, sino donant a entendre, en general, una fragmentació.
El Cicerone

TROSSOSI MOSSOS
Havem vist el cartell anuncia
dor de la manifestació d‘art va
lencia en Madrid. Es d‘ Aguar.
DespréJ deis cartells dolents,
dolentissims, que hem soportat
aquesta díes, digam que el cartell
df Aguar val la pena i ens deixa
satisfets.
El senyor Castrovido parlant
de nacionalisme deixa lliscar la
seua ploma per les errors i incomprensions espanyoles. Eli es un
horae que vol ser cordial per a
Catalunya, que proclama constantment la seua filiació federalis
ta, que elegix la companyía de
Maciá perque aquest li sembla el
més sincer i federáis de tots. Ma
ciá, peró, es el primer que s‘ ha
declarat públicainent separatista i
no sabem qué pensará de 1‘ amis
tad que li brinden alguns esque
rra ns espanyols.
Els instints racials no poden
estar amagats en el senyor Castro
vido. A pesar del seu federalisme
sent una animadversió fondissima
per 1‘obra de catalanització que
ha realitzat la Manccmunitat. I si
li dol aquesta minga coneesió que
es feu a Catalunya, 1‘ us de la
qual no podía ser altre que educar
les nóvelles generacions en P amor

a la Patria catalana, es de creure
que no donará naai el seu vot per
a que es reconeguen els drets nacionals deis pobles ibérics, dins o
fora d‘ una ampia federació.
Les opiuions que el senyor Cas
trovido té sobre els polítics i e3criptors que coneix, no es poden
tindre en cornpte. El senyor Cas
trovido patix una mica de choch z
que el poita a admirar a Lerroux,
a dir que 1‘ imbécil de Marsillach
es heroic i que Fabra Rivas té
autoritat per definir los questions
nacionalistes.
No volern seguir- el comentan
del seu article perque francarnent
el senyor Castrovido no sap lo que
ha escrit Les contradiccions devegades están en un mateix piragraf. Persones quetnésamuut apareixen com estimades per ell, unes
linies avall son gairebé insultados.
Es un home que no sap per aon va
i que raalgrat tot, viu la tradició
espanyola i madrilenya de P unitarisme.

Entre els festetjos de Juliol s‘
anuncia una cilvacada histórica
que remembrará P unió de totes les
terres que teñen una mateixa ban
dera. Per aquest motiu la calva
cada s‘ apela la «Festa de la Senyera». Tanmateix podría dir se
la festa de la raga, que el lector
ja haurá cuitat de no confondre
amb P altra, arab la «fiesta de la
raga» plena de discursos i lirismes
«hispano-americanos».
En altre número serení més
extensos.
ss?

Una nova demostració de que
la guerra del Marroc deu conti
nuar. EuTizzi Assa, els «rebeldes»
han atacat a les tropes espanyoles
i per «primera vegada» han éixit
victoriosos. Les baixes espanyoles
son nombro8e3.
Está vist que aquella «rebeldes»
ho son de veres. Uns quants aixis
per ací i no caldría que P Alba i
Alcalá Zam :ra explicaren, en mig
de la sensación del Congrés^ una
crisis perfectament estúpida.
El mal no para ahí. Esperem-ne
encara de més grosses.
ss*

D‘ un diari catalá:
«Els polítics espanyols ens ata
balea dient que . el nacionalisme
catalá es un'1 problema artificial,
que hem creat uns quants a cópia
cP insidies.
Es hora de preguntarlos:
Tots els problemes socials de
Barcelona son «problemes naturals»?

No resultará que, en bona part,
son provocáis, exasperáis i embro
lláis per les intervencioas vistes i
amagades deis polítics espanyols?»
Més ciar, aigua.
El diumenge pasat, en la Llotja,
es celebrá P Homenatge ais Vells,
que organitza el Patronat de Previsió Social del Reine. Es una fesia
molt simpática, que honora ais seus
iniciadora i a tots els que prengueren part.
Entre aquests está el senyor
Joan Pérez Lucia. Parlá en llengua
valenciana i sabé lligar aquell enlairat senti ent de protecció ais
vells arab un vibrant esperit patriótic. Quan s‘ adrecá a la nostra
Benyera i quan canta la nostra
térra ubérrima, aconseguí conmoure a tots.
No foren sois lirismes les pa
raules del senyor Pérez Lucia. Senyalá ben ciar el camí que haurá
de seguir el poblé valenciá per
assolir la seua completa llibertat.
Feliciten! c rdialment al valent
patriota.
En Las Provincias del dimecres
P escriptor que es firma «Levanti
no» confecciona una historieta titolada «La Maestra de Cáceres», que
es podría arreglar amb aquest al
tre títol: «El Profesor de Cáceres».
La Mestra de Cáceres arriba a
un poblet valenciá i cora té la déria
del separati une tot es cridar «Viva
España», amostrar uns raocadors
amb la «roja y guald-t», dir que
parlar valenciá es separatisme i
creure que les cangons valencianes
son «Els segadora».
L‘ historieta acaba enviant a
Cáceres a la Mestra.
L‘ historieta 1‘ entendrán molt
pocs. Descobrirem el seu sentit.
El títol hi ha que modificar-lo
aixis, com diera abans: «El Profe
sor de Cáceres». El Professor es el
senyor Castillo Q fijada, que ha
vingut també a espanyolitzar-nos
i creu les mateixes coses que la
Mestra del seu poblé.
Pero fer aixó, senyor «Levanti
no», no es sois ridícul. Vostc ho
sap.
. Ja son soci de la JOVENTUT
VA LENCIA NISLA?
El deure de tot bon patriota es
ajudar a les entitats valencianistes.
Llixcáu els periódica valencia
nistes PATRIA NOVA i El Orit
DE LA MUNTANYA.
Tip. Ramón Soto, Cuart, 64, Valencia

