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EL DOCTOR MARTI I jULIA 
Com el recordem I Erem adolescents en

cara que vàrem entrar als rellgles gloriosos 
de la Unió Catalanista, quall la presidia el 
Doctor Martí. 

A la Unió Catalanista hi hagueren escis
sions. Nosaltres no ens eu moguerem. Hi 
havia en el camp del nacionalisme català 
una bandera ferma, una bandera honrada. 
Davant els vaivens de la baixa poHtica, un 
home arborava aquesta bandera immacu
lada. Era el Dr. Martí i Julia. 

Amb l'ànima pleüa d'aquesta fe allibe
radora, vàrem seguir pas a pas au aquell 
bome. Sabíem que ell no es vendria . l 
aixÒ ja era prou perquè uus humils pa
triotes el servissin incondicionalment Sen
Uem, com ell mateix, els greuges que li 
adreçaven cels pràctics' i ens adoloríem, 
com ell, en aquelles reculades que el llOS
tre esperit nacional experimentava anys 
enrera. Combatíem pe) mateix pensameul 
i escrivíem en unes planes de idèntica 
puresa patriòtica i de fermíssima iutran
sigència. 

Les nostres ànimes joves es voren elltre
gar amb tot i per tot en aquella arca santa 
que recullia l'anhel pur i honrat dels bOllS 
Ca talanistes. 

Allí alJrenguerem-prop de l'bome exem· 
· plaríssim- elllo pensar en ésser diputats, 

ni regidors . Allí aprenguerem, l'escola de 
· la més alta eficàcia patriòtica: l'escola del 

sacrifici. D'allí aprenguerem el mestratge 
del combat Ileal. D'allí el lluitar a cor obert. 

Va ésser llavors, com ara, que els pro
fessionals de la política reproduiren el ro-

· sari dels adjectiue utòpics, somniadors, 
· idealistes. Era una puresa tan blanca i 

neta que bis hi cegava els ulls. AixÒ no 
privava que en els moment!! difícils o n.e 
cessaris per a les se\'es fluctuacions, quan 

aquestes anaven esborral\t tota caracterit 
zació patriòtica, anessin a la Unió, anessin 
al Dr. Marlí, a cercar aquella esseucialitat 
nacional de que ells es trobaven orfes. 

Per això, fidels seguidors de la Unió Ca· 
talani!lta, vàrem apendre allí a cOllsumir
ell aquella voluntària tortura- tota ambició 
d'èxit personal que pogués un dia o altre 
malmetre la marxa del moviment deslliu

rador. 
Vàrem aliruentur amb {allstislue esboja

rrat aquella sau ta llàntia de l'odi. 
I aquella llànlia no's va apagur. Ni per 

Ull moment la seva !lama humil s'extingí. 
Ni els veuis de les tempestes pol1tiquel! 
pogueren fer-la osciiar en la seva penom
bra. QUlln els èxits de partit que s'extin · 
giren aball8 que ella fiuiren, s'apel 'là a la 
Unió Catalanista. I au aquella llàntia s'La 
anat a enceudre l'esca cada vegada que 
s'ha hagut de fer foc 110U I aquella llàniia 
serà la que cúuvertirà Catalullya en flalUes. 
I an aquesta obra de depuració patriòtica, 
que sempre ha vingut realitzallt la Unió 
Catalanista, cal ajuntar·hi el valor perso · 
noi que hi aportà el Dr. Martí i J ulia. 

Durant el temps de la seva presidència, 
orertes de tota mena es feren a la Unió per 
a que abandonés d'una vegada aquella 
orientació apolítica. 'fotes les temptacions 
caigueren damullt d'ella. AI mateix Doc
tor Martí se li oferí en temps de Solidari
tat Catalana, l'acta de Sabadell. El Doctor 
Martí sols acceptà durant la seva actuació 

patriòtica, uu lloc. 
Acceptà l'oferiment que li feu En Prat 

de la Riba, d'ellcarregur·se de la direcció 
dels estabIimeuts frenopàtics que la Man· 
c(,muuitat de Catalunya iniciava llavors. 
La seva mort el privà de cuidar-se d'a

questa obra patriòtica. 

El nacionalisme federal - quasi regiona
lista- ha tillgut el seu teoritzador: En Prat 
de la Riba. El nacionalisme integral-se
paratista- té la seva representació -si bé 
incompleta-amb la personalitat del Doc
tor Martí i Julia. 

Es també per aquest sentit, que els pa
triotes de Catalunya hem de deplorar aque
lla desaparició premafuru : l'obra de doc

trilla patriòtica ha quedat inacabada, mi
llor dit, tot just comellçadfl. 

Els catalanistes radicals ens ha faltat el 
nostre teoritzador. U u recull d'escrits del 
Doctor MdrU, escampats en publicacions 
i revistes nacionalistes, douen aquesta sen
sació que fins ara tem enyorat tant: El de 
la lluita de Catalunya, contra l'Estat es
panyol. 

Era en aquests termes 011 el Dr. Martí 
hi villculava el fet uel no:; tre plet nacional. 
La lluila de la nacionalitul contra l'Estat. 
Res de imperialisme. EU no's movia del 
fet natural col·lectiu . De la mateixa ma
nera que deia: Catalunya, Catalunya, Cata
lunya, podia dir també, humanisme, hu
manisme, humanisme. 

Imperialisme és la política; la coreogra
fia naciollalisme 110. Es una col 'lecti vitat 
humaua que va de dreL uI seu lliure des
enrotlloment. Per això, ell havia vist sem
pre r~lllgaLB els interesws dels pobles i els 
interessos dels bomes. Perquè ho veia amb 
ulls - gosem ho dir - de llaiuralesa. Ço ar
tificial, obra de politics que no perdura, 
era Ulla nota marginal al feL viu i palpi
tant de la llibertat d'Ull poble. 

Malhauradamellt finí el patriota exem
plaríssim sense poguer dur a cap ço que 

ell es proposà. El Dr. Martí, volia deixar 
escrites tres obres-els seus tres amors
Ulla de caràcter científic, de fisiologia, altra 
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sobre socialisme i la darrera sobre nacio 

nalisme. 
Si l'absència d'aquesta obra capdal na

cionalista, fa que DO'S pugui parlar abas

tament de la seva personalitat, es pot, no 
obstant, esmentar la seva immensa tasca 
de dignificació i propaganda patriòtica que 
el plorat Mestre bavia escampat pels re
cons de Catalunya. 

Es amb articles de diaris, revistes i en 

les conferències on paleso ment queda de 
mostrada la seva peculi!lr ideologia , 

El naci<\IJalistes catalans ben poc han 

agraH aquesta vida d'abnegació i sacrifici. 
Fa sis anys que un senyor que arB es 

fa votar en català-va escriure nlla obra 
amb el titol de «El Nacionalismo Catalan» 
i després de parlar de coses afectes al ca
talanisme, coses insignificant!l, no tingué 
temps ni espai per a dedicar unes ratlles 
a la bona memòria del Dr, Martí i Julia. 

Nosaltres, recordem cucara aquell dia en 
que el bon Dr, MarU, amb els braços 
oberts i amb emoció profunda, rebia ol 
lloc social de la Unió al director d'un diari 

d'esquerra, que deixava el càrrec perquè 
110 havia volgut pactar amb els radicals, 
Els homes ban de tenir memòria, Mai serà, 
prou venerat el record de l'excels patrici. 
Avui mateix que nosaltres, catalanistes ra
dicals, parlem tant d'heroisme, com tenim 
de venerar aquest heroisme, i aquesta ab· 
negAció recòndita del malaguanyat Doctor 
Martí! Quantes vegades l'havíem acompa
nyat en hores, les més amargues de la seva 
vidbl Res l'ofenia tant com les amargors 

que li produïel. els mateixos que's deien 
catalanistes. Realment, la trajectòria dels 
bornes idealistes no és pas gaire agradable, 
Però és que en aquests homes idealistes hi 
rau la veritable fortitud, l és aquesta for, 

titud, la que sap sobrepassar damunt tots 
els obstacles, I és aquesta .fortitud exercida 

en el màxim esforç, la que.fa guanyar les 
batalles. Què hi fa que els èxits siguin pels 
nOu arribats? La victòria és nostra. Men
tre els altres s'envaneixen, nosaltres po
dem fruir del goig en el silenci, i mormo· 
lar suaument amb Lamartille: Un 80ir t'en 
8ouvient'il? Nous vognion8 en silence ... 

L'espanyolització de Catalunya 
COlltra la bOlla obra de )a renuciona1it· 

zació de nostra terra, existeix dt'sgraciada, 
went el fet criminal de la seva desnacio
nalització, comelH,!flda ja quan pel' les prè
diques d'En Vicents Fener, la corona de 
la Uunfederació Oatalana Aragonesa, fou 
arrebassada per gent de nissaga espanyola, 
Am b En Ferrau d' Allteq uera començà la 
obra maleïda, que amb constància i forta
lesa, ha sigut contrarrestada per Catalunya 
en tot temps i en totes ocasiollS, moltes 
vegades amb gestes tan glorioses com amb 
els destronam.ents de .Joall II, Felip IV i 
Felip V. 

Mes deixem els temps passats, que prou 
hé explica l'Història per a exemple de po· 
bles i lliçó de governantA, i fixem nos en 
l'actualitat, en que entre mig de vergonyes 
i altiveses, lluiten l'esperit català que de
fensa pam a pam el seu dret a la vida, i 
la tradicional opressió espanyola que posa 
tot el seu esforç i totes les seves males 
arts per a fer desaparèixer de nostra na. 
cionalit!lt totes aquelles virtuts que la fereu 
gl'an i lliure, i que resten encara com a 
penyora de que la Nació Catalana sabrà 
reconquerir sa anyorada llibertat per a 
complir, com en els temps de sa untiga in
dependència, els deures que té amb l'Hu, 
manitat. 

Neix avui el català, i quan entrtl a l'es
cola, ha de perdre el temps malparlant 
una lIf\ngua estrangera, que generalment 
ui 1'elltèn el mateix mestre que li ensenya; 
escoltant com a història de sa terra, un 
conjuut de fets que li estr6ftln tota idea 
del passat; i bavent d'empapar,se tot Ull 

munt de vrejudicie que s'infiltreu en sa 

tendra intel'ligència, per a que llO s'adon
gui de ea veritable nacionalitat i prengui 
com a coses pròpies les del dominador que 
l'explota, 

Quan la Naturalesa li comença a apun 
tar les primeres i1'lusions de la vida, el ca 
talà adolescent es troba voltat de tots els 
perills per a ésser convertit en Ull ser inepte 
incapaç de cap idealitat, agent segur de la 
degeneració de sa família i de sa raça, 
Les més repugnallts aberrAcions òe l'ani, 
malitat, els més repulsius crims contra 
natura, li són posats al seu abast en espec
tacles, llibrets i periòdics barroers, que dis· 
fruten aquí d'una protecció autoritària 
que no es veu enlloc del món, lli en les 
ciutats que tenen més fama pel' la llicèn· 
cia de llurs costums. Aquí les taules de 
joc, amb una abundor mai vista, telleu les 
portes obertes a tothom, amb un escala· 
ment de categories que lo mateix netegen 
la butxaca del jovincel burgès, que en
goleixen el jornal del innocent treballador. 

Ja en condicions, el jove català, d'actuar 
en la vida, és arrancat de sa família, i sen· 
se demanar li consentiment, després d'una 
preparació desnaciollalitzadord, tau intellsR 
com infructuosa, se l'envia a exposar sa 
vida per coses que rea li importen: al sos
teniment de sa pròpia cscla vitut, al furt 
de la llibertat d'un altre pohle, 

Lliure ja d'aquest temps de servili!!me 
entra en la plena realitat de la vida, porta 
son concurs al sosteniment de la !Jar: tre
balla, Aquí és on ¡'espanyolitzaeió l'espera 
amb més afany, Lo que a tot arreu és una 
virtut respectada i admirada, és on nostres 
enemics posen tots els seus esforços per a 

que el català trobi dur el pa de la seva t~
rra i d'un país on l'activitat és una t~adl~ 
ció milenària, en volen fer una terra mca 
paça de mantenir al seus propis fiJl~" ten~ 
diut a procurar qU3 els catalans ~el~lD sn 
pàtria cercant un pa que no els SigUi ta 
amarg. . t 

Aquest punt, presenta caires tan varia 8 

i tan importants que prometem un altre 
dia tractar,lo amb tot deteniment. 

• 

Carnet quinzenal 
Jornades 

El govent d'l.!,spa1zya, cOlttt'Jlual~t la 
seva política de torpz'tttd, tmS Ita l/tttrat 
l'etern desc01zegut que lla de posar pau 
als esperits i 1zormes als COJljlt'ctes ac
tuals z"juturs per a resoldre'ls. De ":,0-
ment caldrà que les seves prz·meres J~r~ 
Ilades sz'en de pau, i talt matet'.x ItO SOlI, 
llOsaltres 110 sabem a què obet'rà, perÒ ,ac 
moment l'o!ettsz'va sagnant colttra la ct,U
tat, com St' hom rebés ordres d'UIt t'ttcog
m't eltemt'c de la vida cz'utada1ta, Ita qtte
dat parah't:::ada. . 

L'etern desco1tf'gut, que és tramès gat-
rebé sempre com el darrer elixz"r desCO
bert pels espanyols, ja governa, I elt ¡a 
dutat regna la pau. A ixò que represelt
taria e1t Uit altre poble Im z"nicz' de treVa 
aprofitable z· tm just tn'om! govcrlz.a~ 
mental, a Itosaltres ens prodl(,et"x !'dec~e 

'd' trad'uit recomellçameltt de la come ta . 
gz'ca z' veyz'table de que ja anys patt"'¡ 
Vz'ndrà després en actes successius e 
procés de la seva teatraNtai, sz' tm fra
càs prematur llO IlO eltsorra. , 

.L' t'tzcò gml f!1te/Jtt'c és poderós, jugara 
1tovament amb la /tostra vida, atatMlt·la 
pel lloc més jeble. Caldrà protegt'r, se
gons cOltviltgui, a blaltcs o rojos, ço ~~e 
a ell li tz"ndrà importància és que la VI ¡~ 
de la dutat 1tO es descapdelli ¡¿or1ntt t 
melIt. Camparà el protegz't per la citt/a 

., , faralt COIlt amo z scltyor, t Sl COJtve es . 
expedl'cz'o1ts o al meltys ¡tOm els dOI!a;; 
lIútre clltrada, de t'element mes sa . I 
poble espa Jtvol, jeMlle recrie/a especta . 

L'enemic, com St' esü:s ell cOltJC{}rJCa 
amb els (lt'rect()rs del govent d'Espattya, 
tz'udrà cura que' itS sielt tramesos per a 
totes les llOstns Itet:essz'tats els més Íllep-

i " jOSpro1t 
tes, els (esconeguts, t com Sl ItO , '.Ili 
ell Uit país 01. llO eXl'stúx cap prtllCtr 
d'autoritat, curarà ensems de que aqttes
ta Sta bett rosefTada per tell eraltC it~ter¡~' 

b pro-J/Ies 1losaltres que fe,tt'1Jt confiança 
bar -pl'a i sabem ço que reporta el joc aJ)t 's 

Illes de doble tall, que veiem exteltdre 
I 

, ell UI UIt COllvellcz'me1tt que pot ttnzr-ltOS 
d '/erell-momellt donat, per damU1tt tota t e 

, "d' l ' , , d I 1tOstr ClaCto, tlttre ta COltSC teltc la e 't 

poble, si no jos per les víctt'mes tt'ltdrte/~ 
l'alegria de veure com tot ellS apropa 
la nostra llibertat. 
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Les eleccions 

Les eleccions de diputats per a la Ma1Z
cOl1t1t1dtat tent'en a Barcelona la z'1npol'
tància d'wta vert'table batalla entre la 
Llz'ga ~' Acció Catalana, cosa que a nos
altres no ens donar~'a mals de cap, mes 
tamb/ alhora era lt1Za nova afirmació de 
nact'o¡zalt'sme rad~'cal, rejugz'1tt tot pacte 
amb el govern espanyol, A 'Itosaltres ens 
z'nteressavcn aquestes eleccz'ons pels Jets 
que podelz dedttt'r-se i per la sz'tuacz'ó en 
que estem respecte a ells, car podem. de
duir-ne que la victòrt'a obtt'nguda per 
A ccz'ó és més una vz'ctòria del 1tact'ol1a
!t'sme radt'cal que pròpz'a, z' az'xrJ el,; col
laca en la sz'tztació de servar la posz'cz'ó 
amb la qual l'han obtingut, car sn p"Z'
l1tera dejalle1ZFa szgnzjicarz'a la seva e1t
sorrada, Mes el que té z'1tterès per les de
claracions fetes en e! mítt'ng de! Bosc 
per En Bofill z' Matas és la posz'cz'ó amb 
qlte respecte a 'Itosa/tres es col'loca Accz'ó 
Catalana, o-t'-més després de la seva vic
tòrz'a, que l'esperonarà ell jer Uit rejús z· 
7nenysprear-1ws redient-nos utòpz'cs z· tra 
bucaz'res, mes cal que no desconez'xt'1t que 
la ruptura de relaci011S amb Espanya, 
de la qual parlen, reporta conseqüent-
11tent l'adopció, tard o d'hora, d'l#ta ac
tz'tud de vz'olè1Zcz'a, cosa per la qual nos· 
altres maldem i per la que és necessari 
crear-ne els òrgans que avuz' !zom rejusa, 
A z'xí és que nosaltres tot i sabe1zt la 1ZOS

tra petitesa actual"ens escapa un lleu 
SOmriure davant e! natural axioma que 
veurem qui serà aquell que' I descapdelH. 

La situació social 

Arrett un dels mitjalls amb qtte comp
ten els obrers per a obtindre el reconet'
:tement de les seves re~'vindicacz'oJts són 

't 

L'Etat Catalan 
Les Roussillonuais iguorent eu général 

Ce qu'est la Catalogne, lis savent bien que 
dtl cóté de Figueras et Barcelone on parle 
\llle langne semblable à la leur; mais cela 
lle Iee empêcbe pas d'appeler ceux qui 
parlent cette langue, des «Espagnols», Et 
lIs sont d'autant plus coupables qu'ils n'ig. 
h?rel\t pas que jaJil:! ilI:! vécureut la même 
lstoire que ces Catalans de l'autre coté de 

les vagues, la 1tostra Pàtrz'a no podia 
ésse1'-lle ulla excepció, les vagues actuals 
en són prova palesa. Ço que a nosaltres 
ens dol davallt la inèPcia de les autori
tats espanyoles, és aquest mancament 
d'autoritats pròPies que la úteficaF la 
nostra accz'ó ltacio::al, Nosaltres no 
creüm en que la nostra burgesia sia mi
llor o pitjor que les dels altres països, 
car és vz'úble que 'Ito entrallt en el jet de 
uJZa llutta ideològica sz'nó en el jet d'una 
lluita ecolzòmica com és tota vaga per 
general, veient el desgovern que te1#m, 
la manC01Z(a de prz'1tczjn's autoritaris, 
110m podrà deduú'-1Ze l'endèmt'a persz's
tent de les vagltes, jent que aquestes sense 
arbitratge sz'en ltna malura general 
per a tots els estaments, 

Nosaltres 110 tenim dades precises so
bre lmpnrcelztatge de vagues arreu del 
1I1Ól'l; amb tot, davant la pers l'S tè1tet'a 
d'elles a casa nostra, voldríem assegurar 
qtte som tm dels pobles Olt aquestes es 
prodttet'xe1t més SOVZ'ltt i això no és altra 
cosa que el jet d'estar sltbjectes a 1m al, 
tre poble desr-'onez'xedor del ?Zostre, que 
amb sa obra tot temps negatt'va i amb el 
jet d'estar a la reraç:aga dels pobles úvz' 
ht:::a ts obra de retop en la nostra vz'da i 
en la Itostra ecollomia,qu,alz no l'enverina, 
a voltes fins sembla que amb z'nteltc /ó 
premedz'tada, 

Tota vaga a Barcelona pren el caràc
ter de 71tabtra per aquesta qüestz'ó, car la 
nostra burgesia amb tot 7' llurs dejectes, 
si tz'nguessim govern proPi trobarz'a 
camí d'z'ntel'Ugèncz'a per a resoldre-les, 
els pri1ZCtfn's d'a1ttorz'tat que deuen z'/t

jormar l'acció de tot Estat polítz'c sert'en 
més respectables i el desamor a la cz'utat 
q7le nascut d'alglMs elemt»tts emzgrato
rt's serl'a de més jàcz'l aturada, 

la cbaine et que les origines de ces derniers 
sont les mêmes que les n(jtres . 

Mais si vous allez eeulement jusqu'à 
Narbonne, cela est pire encore, Là, je ne 
sais que l pl'estidigateur a escamoté la Cata, 
logne, Le cgavatx' ne conuait que le ca" 
talan Roussillounais qui est, d'après lui, 
uu êtl'e grossier, rude, brutal, voire san, 
guinaire, qui vit de pain frotté d'ail, entre 
Salces, Cerhère, Argelès et Mont·Louis; 
quunt fi la C»taloglltl burcelolluise, c'est llU 

pays mytbique, Oll l'on ne voit que gitahos, 

danseurs, castagnettes, brigands et longs 
couteaux,., 

Je veux donc aujourd'bui dire en peu 
de mots ce qu'est la Catalogne, ou plut6t 
ce que sout Jes pays de laI!gue catalane, 

Le catalau est parlé dans le Roussillon 
et même d!llls certailles COLDLDunes du te
rritoire de La Nouvelle et de Leucate, dans 
le village ariégeois de l'Hospitalet. De 
l'autre cóté de la cbaïne, il est parlé daus 
les provinces espagnoles de Gérone, Lérida, 
de Barcelone et de Tarragone, dans l'an" 
cierme province de Valence jusqu'à Elche 
(avec des déforLDations), dans les lles Ba
léareR, dons la partie de 1'Aragon qui a 
pour limites la province de Lérida, la fron
tj~re française et Ja Noguere RibagorzaDa 
(qu'il ne but pas confondre avec la No· 
guere Pallaresa cbantée par Verdaguer); 
c'est le pays de la Maladetta, J'oubliüis en" 
core le8 vallées d'Andorre et, plus loin de 
nous, le nord de la Sardaigne (Alguer), 

Les pays de langue catalane ont à peu 
près six milions d' habitants et plus de soi
xante mille de kilomètres ca?"?-és, 

Its sont donc plus peuplés en Europe 
que 11:\ Suisse, Ja Grèce, la Bulgarie, la 
Suède, la Norvège, le Danemark, la Fin
laude, la LithuAuie, l'EstLouie ou l'Irlan
de et plus éteJlllus que ht Belgique, la Ho, 
\.lande et le LuxeLDbourg réunís. 

Il est vl'ai qu'il exiale deux Catalogues; 
celle que 1l0US veuons de cilcr et la Cata
loglle illteUectuelle, la Catalogue qui com, 
preod et aiLDe ses poMes, mais lIe va pus 
pIns loiu, 

La Catalogue agissaute et politique ne 
comprend que les quatre p!'ovinces de 
Lérida, Tarragone, Górolle et Barcelolle, 
et 1'011 peut dire actue\leLDellt que le sépa· 
ratisme est à peu près ínexistant aussi 
bieo a Valence et aux Baléa.res qu'en nolre 
Roussillon frauçais, 

Nous ne devons cependant pas nous 
désintéresser pour cela de nos frères de 
Jangue et de race: ils ont souffert; leurs 
aspiratiolls sont justes et par cela même 
fillironl par êlre réalisées, Nous ne devons 
pas ignorer que la vaillante «Acció Cata
lana' et que l'agressif ESTAT CATALÀ font 
un effort magnifique pour la cause sacrée 
et que, plus tard, une fois le but atteint, 
de même que Valence, Befa le trait d'union 
entre l'Espagne et la Catalogne, rOLDane 
de race, ~aí8 ibérique géographiquernent, 
le ROussl11on catalan sera le trait d'uuiou 
vivace et durable entre la natjon Ilouvelle 
et la France, pour laquelle ceux de Montse, 
rrat sont morts COIllLDe ceux du Oalligou. 

JUST CALVEYRACH 

Extmclelll tULD bé del mateix pelÏódie de 
Perpinyà el següent article que el pO~elll 
a la consideració de tots els catalans i que 
es albora extret del diari Le Quotidien del 
4 juliol: 

eNo fa pas gaire l'alcalde de la ciu,tat de 
Barcelona, ?'emetia solemnement al Cònsul 
general de Fmnça, un chec de mig milió, 
oferta que jeu la gmn ciutat catalana a la 
reconst?"ucció de les regions franceses des
vasfades, 

El poble escollit pe?' la municipalitat de 
Barcelona fou el de Belloy-en-Sante'n-e, on 
rlwrú-en, en 1.915, un ,q1'UU nombre de vo
luntaris catalans, afiliats a la legió ('¡,'l"an 



DIVISA 
No destorbeu, que facin la llur via els utilitaristes de 

la política, i si és cert que en ells hi ha resurrecció del sentir 
català i condemnació de greus faltes comeses amb la terra 
i amb els homes qui han determinada i encarnada la renai
xença de la nostra Catalunya, no'ls barreu el pas, doneu-los 
l'abraçada purificadora i que s'adrecin al lloc d'expiació que 
pertany als arrepentits; mes no permeteu jamai que ocupin el 
vostre lloc d'apòstols, qui és vostre i sols vostre, de vosaltres 
qui haveu nascut i viscut per a l'acció santa de les deslliurances. 

Doctor Martí i Julid 
(En l'aniversari de la seva mort tinguem present aquestes seves paraules.) 

gel'a, Fou aquesta una ocasió de ,'ecíp,'or.a 
simpatia envel'S els dos pa't'sos i que's tl'a
duí palesament en els discurso,~ prommciats 
en aquell acte pel senyor Cònsul gene1'al d" 
la França i pel uatlle de Bm'celona, 

Aquestes congraütlacions oficials no jeren 
altra cosa que n'produïr l'estat d' ('trlim dels 
catalans Ve?'S la França, 

Mentre durà la guerl'a, llavol's que les 
pl'opagandes /l'ancesa i ,qfJ1'rl1anò!i'a, tenÍl'n 
ll'iw'e accès a la península espanyola, men
tre els elements eonservadol's patl'ocinaven 
les armes alemanyes, els catalans per immen
sa majoria es pronunciaven pm' la causa 
dels aliats, 

Més de 12 000 catalans s'allistaren per 
a combatre els imperis centt'als i segura
ment aquest twmbre haguera sigut més cres
cut a no ésser els oustacles que els governs 
d'Espanya posaven als qui tl'aspasaven la 
frontera, 

l mentre durd el conflicte, la Catalunya 
progl'essista, treualladora i partidiil'ia de 
la IndfJpendència de la seva nacionalitat, 
and ajudant a mida de les seves forces mo, 
destes però volunta1'ioses, la causa de la 
França, 

Ara aquesta Oatalunya té una qüestió 

nacio,¡alista pendent amb Espanya i les 
autoritats i govel'namentsfl'ancesos pel' cóm· 
plaure al" gOVe?'rlS de Madrid han ojés els 
sentiments patriotes dels catalans, 

Fa poc una associació catalana arriuú 
de Bm'celona a París i compartint amb 
.'I1'an nomure de voluntal'is catalans de la 
Gran Guerra, es dir'igeix vers l'Arc de 
Triomf, pe?' posar' U1la bella gm'ba de flors 
sou1'e la tomba del soldat desconegut, Els 
mani/estants portaven al trau de la solapa 
l'insígnia nacional i po~·taven desplegada 
la seva bandera catalana, 

Tot d'una la policia jrancesa es llença 
damunt els concurrents, exigint la desapa
rició dels emblemes sediciosos. 

Qui portava la bandera catalana era un 
legionari català de la Guerra Gran, Ell 
digué amb amal',qor: «Aquesta bandera que 
els alemanys no }Jogueren abatre a Verdun, 
al'a se'1ls la ja plfJgar!» 

A questa hU1ldera tenia els mateixos drets 
i més encara que qualsevol altra en.<lenya 
d'una societat esportiva o or!éònica, 

Es per a remerciar al nostre govern de 
França, de les ofenses jetes als catalans que, 
Espanya ha expulsat fa poc dos diputats 
francesos de Bar'celona? 

Mentre a Madrid parlen ... 
Altre cop al Parlamenl u' G::!ps 11 yu ('8 pur

la de Catalunya. En pa.rlen des del banc 
òel Govern als escons de l'oposició. par
lamentaris de tots els matiços. I tots en 
parlen amb la mateixa tossuda incompren
sió de sempre, 

Parlen del problema de Catalunya Beose 
<,ompendre'l inclús els mateixos parlamen
taris catalans, En parla el senyor Durau i 
Ventosa, trepitjant a l'hora Catalunya i 
Espanya a força de fer equilibris I!obre la 
frontera t'spiritual dels dos poblel!. En par
Ia el Dl'. Estadells, aquest pou re seu)'ur 
Estadella Iu filiació politica del qual és 

tan tlíHcíl tl\;slublil', i provucl. les ires dels 
venerables senadors a pesar de trencar una 
llança contra el separatisme, En parla el 
senyor Rahola, en parla el senyor Domingo, 
en parla tothom i ningú encerta a dir com 
és el plet de Oatalunya. Se'n parlarà uns 
quants dies encara; després ningú en par
larà més, 

Mentre li Madrid en parleu, nosaltres 
anem fent la nostra obra, Anem naciona
litzant el nostre poble i anem-lo habituant 
a l'idea de que la lluita s'acosta, Anem 
vetllant 11\ descomposició de l' i<~stat i apro
fittlw les ferides i els escarnis que l'enemic 
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• 
llença contra Catalunya exaltant els cata
lans que encara òubteu, Obrim els braços 
als nous prosèlits que l'odi espanyol con
qnereix a la causa de Catalunya, EnsenyeJll 
als paclfics que cada gota de sang que re
ga els empedrats de Barcelona és obra de 
l'odi li Catalunya i que cada català que 
'cau al Marroc, cau pElr E@panya, TingueJll 

paciència que l'enemic treballa per nosal
tres. Tinguem paciència, però aprofitelll el 
temps. Treballem nosaltres també per Ca

talunya, 
Mentre tant o Madrid poden continuar 

els debats sobre Catalunya, Sabem que són 
inútils, No eus indignen ui ens interessen. 
Millor que no ens comprenguin, Millor que 
els mateixos parlamelJtaris catalans s'eu
ganyin i enganyin als altres demanant 
coses que no ens donaran i que no reBol, 

drien res. 
El debat sobre Catalunya començarà 

amb el primer conflicte internacional que 
Espanya tingui, i no seran els actuals par
lamentaris qui el plantejarà, Llavors el 
problema de Catalunya serà per als espa

nyols una revelació, 
També ho serà per al senyor Duran i. Ven

tosa i tants altres quil a força de mistificar 
el Nacionalisme català, han acabat per 
creure's que era un fantasma que l'havien 

inventat ells, 

==========================~~ 

ACCIO NACIONALISTA 
==========================~~ 

VII.AFRANCA-IGUALADA. - Amb motiu de la pre: 

sentlci6 del candidat nacionalista senyor Grant 
I 

Sala, en les darreres eleccions de diputats a la 

Mancomunitat , se intensificà una accentuadlssirlla 

propaganda nacionalista radical per aquells po

bles del districte. 



La gent cltalana va responent i les joventuts 
de pobles i viles s'allranden del sant ideal allibe
rador 

Ell companys propagandistes q .. han intervin
gut In atluesta campanya, resten meravellats del 
gros increment que pren l'Ideal separalista per 
les encontrades. 

Les ¡evenluts de molls pobles s'apressen a allis· 
tar-se a les files de rEstat Català, convençudis
simes del caire revolucionari del nostre plet 

MOLINS DE REI. El passat dia 17 es celebrà 
en aquesta població i organitzat pel grup «La Ba
rricada», un m/ting d'afirmació nacionalista radi· 
cal . Exit complet. Moll d'entusiasme. HI parlaren: 
Latorre i Fernandez Vidal, per (, La Barricada»; 
Pelegrlllangort, per «La Tralla»; Dr . MontaM, 
per l'Estluerra Catalana; Na Mercè Llugolt, per 
les «Dones Nacionalistes Radicals» i Duran i AI· 
besa i Francesc Macià per l'ESTAT CATALA. 

Resultat d'aquest miting, la constitució d.1 
grup nacionalista «Bach de Roda», de Molins de 
Rei. 

§ANT JUST DESVERN.- Aplec patriòtic cele
brat én la revetlla de Sant Pere , Sardanes, par
laments a càrrec de Mercè Llangort, Grau i Ros, 
Joan Ruslfiol i Daniel Roig i Pruna Exit Immens 
Delirant entusiasme L'Entitat patriòtica «Arrels 
de la terra '> està d enhorabona. Que per molts 

any' patrietes fermlssimsl 
BARCELONA. Milillg d'afinllació 1-adital natl0 

"alisla El passat dia 21 tingué lloc al «Casal 
Democràtic Nacionalista» de Barcel.na, l'acte pa
triòtic organitzat per l'Oficina lIe Redacció i Pro
paganda de l'ESTAT CATAlA. Encara que els dos 
diaris, que's diuen nacionalistes, amb prou feinll 
han dut la ressenya .d aquest acte, ¡a ha sigut 
inserida la mateixa a les planes germanes de • La 
Tralla •. Obri ,'acte en representació de l'Oficina 
de Redacció I Propaganda de l'ESTAT CATALA, 
el president del .Cual Democràtic Nuionalista., 
En Daniel Cardona qui, amb paraules vibrants, 
exposi la raó fonamentallle l'existència del nucli 
radical nacionalista de l'ESTAT CATALA dintre 
el movilllent patriòtic de Catalunya, vinculada 
amb aquestes paraules: O Catalunya restarà es
cllva o s'alliberarà pel sacrifici heròic . Donant 
l'orientació politica (millor dit patriòtica) de l'ES· 
TAT CATALA i donant noves de l'Organització 
Patriòtica; dirigiren la paraula a la .ultitud que 
omplia per complet la sala fins a permanèixer en 
grups abaix el carrer, els patriotes dilectes: Ru
sifiol, Roig I Pruna, Riera l Punti i Arístides Da
nyans. 

Ovaoionl formidables coronaren el. parlaments, 
Hi hagué un entusiasme indescriptible. Les rondes 
volants de patriotes, admirables! 

BARCELONA. Aniversari de la 1II0rt del Doct01-

Mar/fi Jul¡a.-EI dia 17 a les onze del matí i 
organitzat per .La Barricada., es feu al Cemen
tiri Vell d'aquesta ciutat. l'homenatge anyal a la 
bona memòria del inoblidable Dr. Marti. 

Parlll sobre la personalitat del IIran patrici el 
Doctor Riera ¡ Punti. 

REDACCIO I ADMINISTRACIO; 

Sant Honorat, 7, pral. 

ESMENTADOR 

A la bona memòria del 
Or. En Doménec Martl i Julhí 

CATALANS 

En aqnest jorn no hi podia mancar el 
record del Mestre. Nosaltres, els més mo 
clests, perb fUels deixebles ?e la seva doc 
trina deslliuradora. servem 1 servarem sem
pre el consell del plorat Doctor Martí i 
Julià. 

Cal que tote els que conegueren. al Doc 
tor, així com els que haveu sentIt parlar 
del Mestre, i n'haveu llegit quelcom de la 
seva obra, no manqueu el proper diumen
ge dia 17 a tres quarts de deu del matí, 
al 'carrer del Dr. Martí i Julià (xamfrà a la 
Granvia Laietana), per a dirigir-nos des 
d'aquest lloc al Cemen~iri vell, a diposi.tar 
un pom de ginesta al fossar 577 de la Illa 
III, on hi reposen les despulles del Doctor 
Marti i Julià. 

CatalunYI1 i 6 de Juny de l'any 209 de 
Nostre Esclavatge. 

Paraules del mestre 

Les hOl'es doloroses ja han ·passades; em 
sembla talment, que era ahir que cada set
mana ~m comunicava amb el jovent ca
talà. 

Els tocats de senectut han errades les 
profecies. Lo que suposaven finit, és jove 
com sempre, i els falsos profetes amb el 
cap cot cerquen en la nostra vida social, el 
lloc on enterrar les despulles corrompudes 
dels llurs err08 polític8 i 80cials. 

Ve't aquí l'obra meva per Catalunya, 
Per aixb dic sempre Catalunya, Catalunya 
i Catalunya: Vull que els catalan8 s'aimin 
i actuin junts amorosivament per la nos
tra estimada terrada. Per Catalunya. que 
é8 dir. per la vida nostra, pel sentiment 
nostre, fem-ho. 

DOMÉNEO MARTí I J ULlA 

La intervenció de Valéncia en el 
plet català 

Empès per un sentiment dI! generositat inne
gable, el senyor Ferrandill Luna, deli de La Oorr~B' 
pondència de València, ba proposat la intervencIó 
de València en el plet entre Oatalunva i l'Estat 
eapanyol. Llàstima que no hagi volgut prescindir 
de guies estranys, elaborant tot 801, amb la aeva 
coneixença de les cosea de Oatalunya, llur visió 
del problema catala. 

En l'article a què ens rbferim l'hi fa una sín-

tesi de le.!! malores que sofreix Barcelona i de lell 
inquietuds i tendències del 11 patriote. agrupats en 
Acció Oatalana. L'ànim del lector queda trasbalsat 
davant d'aquell daltabaix que sembla inevitable lli 
hom no bi pOlia remei. Tot seguit el senyor Fe. 
rrandis Luna es demana perquè no ba d'interve
nir València. l l'adreça als polítics i a les socle
tate per conjuminar se en aquest intent de portar 
la pau a la ciutat de Barcelona i de donar satiefac
ció a les aspiracions de llibertat de Oatalunya. 

Per a la finalitat del senyor Ferrandis Luna, 
bom troba a mancar moltell coses eSllencials. En 
què ba de conllistir la intervenció de València? No 
enll referim lIols al procediment i l'efiCàcia, sinó 
gairebé al grau de llibertat que haurà de demanar
lIe per a Oatalunya. Oar tot 1I0vint hi ba geut que 
no pot empaesar-se la Mancomunitat, concessió 
de l'Eatat actualment endarrerida, i qoe difícil
ment accediria a que Catalunya tingués un règim 
de govern més ample_ 

Podem asegurar que el senyor Ferraudill Luna 
trobaria molta gent a la qual repugna el terroris
me. Ningt\ ha de venre amb bons ulls qne a Bar. 
celona la gent es mati impunement i que aquesta 
ciutat {ruanyi una fama tristament cèlebre. Però 
és que el terrorisme no és un fenòmen isolat, sinó 
la conseqüència de la falta de govern català. Si 
Oatalunya estés regida per l'Estat espanyol e: te. 
rrorisme no e'bauria domiciliat a Barcelona. 

Lligant d'aquesta manera les dues manifesta. 
cionll que fan néixer aquell sentiment d'interven
ció, bom no tindria dubtes. A ixi cadaBc,~ ho ha 
prel! en nn lIentit. Anem a veo re ho. 

En Fèlix Azzati, diputat a Oorts per la ciutat 
i capitost del partit republica, contesta al senyor 
Ferraodis Luna. No cal extractar rell. La contel
tació del senyor Azzati és d'aquelles que el deixen 
a un senee eaber què fer. Molt cordial i traapuant 
un dolor pregon per l'anormalitat barcelonina, 
caHa, però, tot ei qne es refereix al problema de 
la llibertat catalana. Reu's aquí oDa adhesió par
cial. 

La del senyor Garcia Goijarro, també diputat 
a Corts per la ciutat i líder dels catòlics, és d'altra 
mena Diu: «Amargament enll lamentem del qoe 
ocorre en el problema català. Per part de Madrid 
éll nn ca~ d'incomprensió. Incomprensió, que, per 
desgràcia, no parteix de l'error, sinó de la malícia 
I deliberat propòsit de fer ordes sordes a les ansiell 
justel o quan menys atendibles d'on poble qne 
pateix i es retorça eu una tortura continua •. 

Més avant parla de la vitalitat econòmica de 
Catalunya i es lamenta qne a València no s'hagin 
seguit Iee idees regionalistes com a Catalnnya, en 
la qual homes de diverses tendències treballaren 
per dellpertar la lleva ànima. 

«El gran esforç realitzat per tots aquella espe. 
rits directors durant la segona meitat del segle 
pasllat, ba donat llur fruit en la generació que 
avui actua i que, bé en el camp més ponderat i 
Governamental de la «Lliga», bé en el sector méll 
jove nil i exaltat de l'Acc'ó, s'ba tradult en nna 
anl!Ía comú: la redempció i millorament de Cata
lnnya». 

Per a tot qoant s'adreci a ellC!lll!ar les diatAn
ciel entre duel polítiques antagòniques, per a fer 
compendre el problema catala s'oíerelx el lIenyor 
Garcia Guijlmo_ 

El regidor republicà En Ricard Samper pro
mogné en la sessió pasllada de l'Ajuntament un 
debat lIobre aquest tema_ Es condolgué de la si
tuació tràgica de Barcelona, agreujada al seu en
tendre per la retirada d'En Cambó; llençà lobre 
l'Estat tota la responllabilitat i propolla que Valèn
cir goaiti pel balcó d'Espanya, dient· li a l'Estat 
que estem al costat de Barcelona. Ooncretà la 
leva proposició demanant que l'Aj antament va
lencià ell dirigeixi al de Barcelona i a la Manco
munitat, fent·los saber el dolor amb que València 
contempla la lIituació de Oatr.lunya i oferint per a 
tot la nostra ajuda. Aquelta proposició fou apro
vada. 

En relnm, el llenyar A ZZI\t1 ha complert un 
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deure de corti~ania amb el publicista amic; el 
senyor Garcia Guijarro e'ba declarat regionalista, 
i en aqlleet sentit està. disposat a trebllllar per 111 
compreneió del problema català, i l'Ajuntllment 
ha. adoptat une acords d'amistat amb Iee corpora· 
\:ions catalanes . 

No eabem veure encara la realització de la ini · 
ciativa del senyor Ferrandis J ... una. Poteer qUlln 
hagin parlat sorgeixi miraculosament el camí. 
Però tot i així, el senyor Ferran(!is Luna, amb la 
millor intencit'l del món, ha l'I1l!lC'itat l'adheNió a 
Catalunya d' al~uns grups de la política va:enciana· 

Vlllència, 18 juny 1923 

I)e La Publiritat 

All. PIV,CU E'rA 

Premsa nacionalista radicat 

«La Tralla» de Barcelona 

Adéu-siau! 
Fa poca dies que La Publicitat inserta en la 

seva quotidiana editorial, un elogi mereecudíssim 
a Sabadell, per éel!er la mée catalana de totes Iee 
ciutats de la noetra terra. L'elogi eementat era 
amb motiu d'haver· e!! adherit el benemèrit «Cen 
tre Català» d'aquella ciutat a la política que preo 
conitza «Acció Catalana». 

No amb l'anim de mortificar ningú, no per el:!' 
perit de gelosia, menyl! encara ¡nepirat pel despit, 
sinó amargat!! per la mé3 pregona tristesa, filla de 
la injustícia que acaben de cometre, permeteu me, 
('om panys del Centre Català, que al donar-vos 
¡'adéuaia\l, amb tota sinceritat, amb tota la no
blesa de mOl! s('Inti mpnte de patriota, VOl di~a, no 
que haveu fet un tort a nostra santa caus 11, sinó 
llU erro que fereix fondament el cor de la vella 
U oi6 Catalanista, al pendre l'acord pel' unanimitat 
\l'adherir-vol!I a «Acció Catalana». :M'explicaré. 

El Centre Català de Sabadell fon de les prime
re! entitats que al constituir· se l'Unió Catalani"ta 
formà part de la mateixa, essent la que mée es 
distingí per son entusiasme, abnegació i pene ve
rà.ncia en ses campanyel!l en favor de la pureea i 
radicalisme de les doctrines que formaren el credo 
patriòtic de la Unió. Del Centre Català n 'ba sortit 
l'espill de patriotes, l'home que més ha sabut 
commoure els co~s dels catalans, amb sa fogoea 
eloqüència, En :Manel Folguera i Daran. D'ell 
n'han eortit aquella legió d'oradore que han es
campat per tot Catalunya l'evangeli del Naciona
lisme, d'aquells benemèritll compatricis que'll 
digueren Al8ina, Campmany i Colomer, i dole en
cara sortosament vivents Duran i Folguera, Saló, 
Casals i altree. D'una nobilíssima dama, la inspi. 
rada poeti8a N'Agnés Armengol de Badia, esposa 
d'un entueiasta soci, en sorgi Ja patriòtica penea
da d'oferir una magnífica bandera a la Unió Cata
lanieta, ofrena de tote! Iee donee de Oatalunya. 
Aquesta bandera a'entregà eolemnement a Poblet 
i en mig d'entueiastee aclamacions, veseant llàgri
meB de la més fonda emoció o'irem que, en reme
tre-la sortien dels llavie de l'auguata dama, que 
aquella bandera la conservem ben alta, ben dreta 
i ben 801a. Recordem bé, patriotes del Centre Ca
talà de Sabadell, que al rebre la l'allavors pre~i 
dent de la Unió Catalanista Eu JOl!ep :M.a Roca, 
feu jurament d'així complir-ho, afegint boi evo 
cant la memòria Ullis grans reis En Pere i En 
Jaume, que si un dia aquella Bandera ee tacava, 
seria amb la Bang que veBsariem ela catalan8 per 
a defenear la, per assolir amb ella la màxima \li
bertat de Oatalunya ... 

l ara, al cap d'uns quants anys d'aaver-vos 
separat de la Unió Catalanista per raona que alia
vore podien él!l!er atendible6; quan la U oi6 ha rec 
tiftcat ja fa molt templlla tàctica que fou causa de 

v() ~tra separació, en 1 oc cie reingrespa r-bi, en 
( ~omptes de preetar voetra va]\oeíseima coopera
l'ió a l'entitat que, ei qualque volta pot baver ae
II; llit una tàctica equivocada, tothom sempre, sem 
1n'e li ha reconegut que ha estat inspü-ada pel més 
]J(u' , mé8 ?loblf" mé8 unlent i mé8 de8intere8811t pa
triotisme, ¡'abandoneu injUlltament i amli !lIla 
aquella Bandera que eeguelx bell alta, ben dreta i 
beu lola, que va ofrenar-la vostra compatrícia 
N'Agnés Armengol de Badis, i que en la lluita 
que s'apropa per la llibertat de Catalunya ja no 
tacareu amb vostra !!ang ... 

.. . Adéu-siau ... 1 
JAO 

Les Corts Valencianes 
Hui pel' u dbsgO\'cruullleuL u(j l' Estat 

espanyol es reuneix en Madrid un simula 
cre de Corts que son una farsa lamentable 
que ajuda a l' enfonsament del tin.qlado 
centralista. 

Algúll dia, 110 en fa molts, també tE'uia 
Valen cia la facultat de reunir Corts valen
cianes lliures i independents i d'un histo
rial més digne de civilitut i puresa que 
aquestes Corts d'Espanya. 

Mentrimentres Valen cia fou un Estat 
lliure, es reuniren sovint, igual com les 
Corts generals de la Federació, a les que 
anaven representants d'Aragó, Catalunya 
i Valencia . 

S'inicia l'afebliment de l'autoritat d' 
aquelles Corts nostres quan els monarques, 
assadollats de l' esperit d'absolutisme de 
la meseta, començaren a mermar les lli · 
bertats dels pobles. 

Per a millor fer se car rec del cami de In 
deva.llada apuntarem algúos fets hist6rics 
que palessen la llangor crepuscular de nos
tra lliure personalitat. 

Les pugnes més remarcables amb el po · 
del' real s'esdevingueren en les Corts ge
nerals que es reunien en Monç6_ 

En les convocades per Carles l eu 1526, 
catalans i valencians protestaren de que 
presidira les Corts ningú que no fora el rei 
o primogénits, segons manaven els furs; de 
que se 'ls traguera del seu territori per a 
celebrar-les; de que se donaren ,carrecs als 
estrangers, considerats oom a tals els que 
no foren de la Corona d'Aragó; se protesta 
de certs abusos dels inquisidors i demana
ren que el clero de Valencia satisfera uns 
tributs. Acabaren les Corts concedint al 
rei la cantitat de doscentes mil lliures per 
a les seus mampreses béliques. 

L' ubérrima mamella de nostra patria 
comeuçava a esser munyida i xuclada per 
un poderiu que ens tenia de lligar i opri
mir_ 

Felip II convoca també Corts en Monç6 
l'any 1585, i tingué d'escoltar les queixes 
dels pobles de la Corona, que romanien 
abandonats i conculcades llurs lleis men
trimentres s'exhaurien els seus tresors en 
folles guèrres que cap profit ens feien, que 
no més aprofitaven per a tornar-nos odiosos 
davant d'Europa. 

Aquelles Corts foren tan fastigoses per 
al rei de Castella que caigué malalt: L1ix 
ara, poble servil, l' Historia d'Escolano i 
Perales i dependras Ulla bona lliçó. 

Aplegaren Iee celehérrimes i vergonyo
SPs per 11 nosaltres Corts valencianes de 
U¡26. Catalans i aragonesos foren convo-
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cats en llur8 territoris, pero a Valencia 
mana el rei que es reullira en terra foras
tera , 

Els valencians anaren a protestar a Fe
lip I V de l' atropell, per o el rei, entretingut 
en les seues diversions, no els va rebre, 
fent -ho el favorit comte duc d' Oliv.ares, 
que digué: «Es que tenem08 a los valencia
nos PO?' mas muelles', paraules que merei~· 
quereu uua contestació més aviat servIl 
del representant de Valencia. Per !'laber la 
contestació real els feren esperar, dient los 
després que si volíeu Corts que anaren a 
Monçó. Tornaren a escriure el!! valencians 
invocant els manaments dels furs, pero la 
seua docilitat monarquica havia .fet paper 
mullat de les velles lleis. 

Per .fi es reuniren on el rei: el favorit 
manaren i avans de jurar els furs ja s' exi · 
gia subsidis extraordinaris i milicies, a lo 
que s'oposaren els valencians amb toçude
da amb gran impaciència del rei i f\l favo 'l 
rit, que recurrien a la corrupció pel'SOu8. 
dels diputats i a brutals coaccions, eslra 
lent nostres furs i conmillant amb 1'ana
tema de traició a ls que no acataren la seua 
voluntat. 

Finalment el poble va caure genuflecte 
als peus del monArca, donant li lo que vo
lia j abdicant de la seua dignitat, 

El comte duc havia conegut als valen~ 
cians: eren e n'llis rnur,lles' i tenien lo que 
mereix un poble muelle. 

Les darreres. Corts valencianes, feble 
llampada de lo que un dia ' foren, tingue
ren lloc en nostra ciutat en 1645. En elles 
s'entretingueren els diputats parlant d.e 
punts d'etiqueta, IEra lo únic que mereI
xien tractarll 

V. TOMis I MARTí 

(De Patria Nova, setmanari valencianista.) 

Orientacions a 
d'Esquerra 

les Joventuts 
Catalana 

(Per Josep M.a Pou Sabater) 

I-lS:NYOf..KA; 

SENYOnS; 

AMIOS: 

Un passatge de l'Evangeli de Sant Lluc conta 
que una vegada, i a horee altes de la nit, un! 
amics es presentaren a la casa d'un tercer per a 
demanar-li un favor. Aquest, afectuosament, en
cara que eorprès, ela preguntà el perquè de la vi
aita.-Venim a demanar·te uns pan!-li digueren. 
I ell responguè:-S6n horee molt importune8, 
aquestes, per fer-me una súplica així. Els amlc!~ 
però, ineistiren, i ell, per fí, carinyosament. ele bl 
dona ela pane que demanaven, 

Una COBa semblant ha paesat amb mi: en unll 
moments lnesperate, agobiat per altrell treballs, 
une bons amicl! varen euplicar·me, una i altra ve· 
gada, que donguée una conferència en el ssntit 

conellut per tots noealtree, nc tinguent mée remei 
que correspondre amb una bumil acceptació. 

I aquí em teniu, donce, per aseenyalar unss 
orientacions conegudes de tots voealtree, i molts 
lell coneixeu amb mé8 propietat que no paa jo, en
cara. No obstant, crec que tots els joves tenim el 
deure de donar a conèixer la nostra opinió, sempre 
que sigui neceseari, i els moment! d'ara tenen 
aquesta nece8eltat. Cal, però, que siguem sin:lerll, 
car amb 8inceritat trobarem sempre ambient la' 
vorable. L'bome pot mentir ¡mai un cor verge 
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dele convencionalismee de la vidal Quan monya 
veureu einceritat en lell meves para.u!es, enearn 
que no tinguin res més de particular. 

A ra mée que mai convé donar la sensació de 
sinceritat, perquè, com ha dit l'Unamuno, sembla 
que vivim de ficció i de menti~a. I la jove~tut cal 
que rectifi~ui¡ són els elements Joves el~ omc8 ~ue 
lluiten i porlen lluitar amb noblesa dmtre d un 
lIentit social amenaçat per pecats greus com són 
l'individualisme i el materialisme dels nostres 
diell. IQue siguem els estudiants els primer8 ~n 
fer sentir la n08tra veu encara es mé8 lloable, la 
que en els dies del' demà la 80cietat espera de 
nosaltre8 per al lleu progrés moral, fisic i intel'lec
tualf 

L'obra que en el dia d'avui tenim de realitzar, 
que el nostre deure diu que tenim de realitzar, ée 
llarga, difícil i molt perill08a. Tots ho sabem 80-
brerament. Però no tenim d'aturar·noe a mirar 
ele perills i les dificultats. Pi i Margall .en el eegl.e 
passat ja va dir· ho: «els pobles qne muen les dl
ficultatll mai arribaran a la fi de l'obra que han de 
realitzar», l el poble català ha de tenir ben pre
sent aquesta sentència: amb mires a les dificul· 
tats sempre serem un poble inferior per a portar 
a cap la nostra obra.. Per tant e~n ben escaie?ts 
les paraules de Nietsche: «Una VIda sense penlls 
no mereix ésser viscuda», En Clemenceau no hau· 
ria portat França pels camins de la victòria si 
amb voluntat fèrrea no hagués' vençut un i altre 
obatacle. Una dona santa de cor i savia d'intel'¡¡' 
gència, Concepció Arenal, ha dit:-Senlle lIacri~ci 
no pot haver hi grandesa possible. Pel mat~lx, 
Leopardí ha pogut dir que la dolor ée una amIga 
trilita qne deu acompanyar·noe en el caml de la 
vida. 

Les Joventuts d'E9querra Catalan e!! han do te
nir ben presenta squelltee veritats. En Vlctor 
Hl1go, nn dels mestres espirituals, ha dit que la 
Humanitat és una boca, per tant nosaltres no som 
pRe rea més que Ull crit d'aquesta boca. '~ot.i I~ 
noatra humilitat, però volem que aquest crIt SIgUI 
sentit per tot C!\talunya i més enllà de Catalunya, 
encara, No són pas les revoltea ço que amb més 
posllibilitata dóna l'independèncie dels pobles¡ no 
.ón paa les revoltes ço que amb més possibilitats 
pot donar-nos un Govern de Democràcia i Lliber
tat. EIII cuhaDf~, quan varen triomfar en la seva 
rebel'lió contra l'Estat espanyol, signé tant per 
les armea d'En Maceo com per l'obra que'" feia 
dea de New-York. Els irlandesos, que han aconlle
guit moltes de les aspiracions 8infeiners davant 
del Govern de Lloyd.George, los han aconseguidell 

méa que per la força de les armes, per la seva 
constant actuació internacional. Homes altament 
patriotes han fet sentir la veu d'Irlanda per. arreu 
del món¡ d'una i altra banda han tingut mllades 
de simpatia. Professo un ver afecte als meravello-
80S result'ate de la força diplomàtica. Per tant UI! 

brindo, senyor8 i companys, a fer s.entir la nostra 
veu fora de Catalunya. Que 11\. sentlO França, An
glat~rra, els Estats Units ... Que sàpiguen que C~
talunya és un poble que vol viure, que té neceSS1· 
tat de viure, que vol començar Qna altra vida que 
li sigui pròpia. (Molt bé), Fem arribar el noatre 
crit arreu del món¡ fem que. tothom l!àpiga que 
Catalunya és un poble que sent i un poble que 
penl!a: uo jardí on tots ell! arbres tremolen i així 
sabran que no hi ha un sol arbre mort. (Mol~ bé). 

Senyore: no us faci temençi\ el que els Joves 
d'Esquerra Catalana siguem nacionalistes conven· 
çuts. Som nacionalistes amb mires a l'internacio· 
nalillme. Entenem que mai podran tots els homell 
donar ·se lell mans per ballar la danlla de la frater
nitat univereal, quan encara n'hi hagin que les 
tinguin lligades per donar les als companyll de 
danaa. (Ovació). El nacionalisme és el medi P?r a 
obtenir els méa humana de tots els fine: fratermtat 
universal, amor i compenetració entre. tota els 
homea, Aquellt és el noatre nacionallsm~¡ és 
l'humà no el tradicional¡ éll l'universal, no I estú' 
pid. E: impossible parlar de la fraternitat impe· 
rant el règímen d'opressor i oprimir. l molts dels 
pobles de la terra lIón, encara avui, ellclavitzats. I 
hem de tenir en compte que Bom al segle xx per 
què hi hagi un aenyor que mani i un elilclau que 
obeeixi. 

L'obra a fer, doncs, intereasa a totl!, especial. 
ment ale joves, per ésser els qui mée intenea.ment 
senten l'esperit de regeneració en tots ele greua 
moments de la vida. Per això és a nosaltres, .::om-

anys que vull cridar-vos especialment per dir· p , . 
vos, en primer lloc, que necee!!ltem anar cap a una 
Catalunya honrada 1 culta, car això val més que 
totes les riqueses materials¡ per dir-vos, en segon 
\loc, que som naciona\i8tee amb mires ~ la. verita· 
ble compenetració entra tots els pobles, 1 aIxò en~ 

orta a proclamar la llibertat individual i el res 
~ecte de ciutadania; per dir·vo!!, finalment, que els 
. es d'Esquerra Catalana i tots els estudiants 
~~:squerra, sostenim la necessitat de l'abandó del 
Marroc, en absolut. (Molt bé). Pel que fa a aquest 
darrer punt, hem de treballar tots com un 801 

home per fonamentar un estat d'opini,ó en aquest 
eentit, i perquè us dougueu compte d aquesta ne· 

sl'tat recordaré que Lloyd George en ple Parla· ces 'fI.' , 
ment i amb motiu del greu con Icte que s prese~ · 

ta va amb els turcs, deixà entreve?r~ que tenIa 
coneixement que hi havia una OPID~Ó en el país 
més forta que la del Govern, un cop d ~atat moral 
-que jo dic-que s'oposava a què sort.1I un soldat, 

eeta un vaixell d'Anglaterra contra ele una pes , 
t L'opinió de Poincaré triomfava. Doncs bé; urcs. . f é 
heu d'identificar-vos amb el PIlmer ranc s ~n 
aquesta ocaaió que traduïda en el nostra cas dIU: 
O tinya per la guerra del Marroc no pot cedir 

.a a UI 'xell ni una pesseta, ni un soldat. (Gran Dl un va , 
ovaci6). . . 

Abans d'entrar en la primera orIentaCIÓ sen~a
I d convé dir que Catalnnya, com Espanya, 1 a 

d~fa J. cia d'una França, d'una Anglaterra, d'una 
1 er"n 'h' b f It 
1 a son parsos on 8 1 o serva una a a 

A emany , . I f It 
d'actuació política. També S'hI ob~erva . a a a 
duu home en allDonia amb el temps.1 les Clrcums· 
à · França durant la guerra tlOgué un CIe· t nCles., G' l 

menceau¡ Anglaterra, un Lloy~ eorge, qUi, ~a -
t I eva gran habilitat polítICa, no va conèixer gra a s . . 

que '1 dia darrer de la guerra----:-que a~u1 p,reCl~a. 
ment s'escau l'é8ser el quart amversan de I armIS' 
tici - era el darrer dia del seu poder. Anglaterra el 
tindria més reconegut. 

¿I el nostre home? .. 
El governe d'Espanya es dolen d'aquesta falta 

d'act:ació política.. Sagaeta,. ànima del ~artit llibe
ral eepanyol, i Cànovas, àmma del parht conserva-
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dor espanyol, cregueren en la possibilitat de re. 
construir els antics partits polítics, que el règim 
imperant no ha tingut i no crec Que tinga mai. 
Per què? Es que's proposaven despertar un estat 
d'opinió per a seguir Ja? No: Vit é~per una promesa 
feta prop del llit de N'Alfon t! . TlI quan la mort el 
cridava al repòe etE'ro? Quina fou la promesa? Fou 
11\ de que'l partit lliberal i el partit conservador 
s'alternarien per a gover nar, 

Lo pitjor, però, és que aquest mal no é8 8019 
d'V;spanya¡ no él'l, taoopoc, Bols del règim imperant. 
Aquest mal és també a Catalunya, i lo mé8 trist 
encara, entre le8 mateixes esquerres catalane!!. 
Tot éa degut a que les esquerres eón de l'Ideal en
vers de l'Ideal é!8er de )ell esquerres. I reeulta el 
st'güent: A, es diu esquerra, més arregiantho tot 
baix un punt de vista nacionalilltt\, de conformitat 
amb l'ideal individualment forjat¡ 13, es diu ellque" 
rra, mée arreglant-ho tot baix un punt de vista 
prolétari, segons terminologia pròpia¡ C, es diu 
també esquerra, mes arreglant-ho tot segons l'ideal 
republicà; X... l resulta que de dret tots SÓn ell· 
querrans, però de fet tote van en el sentit apro
piat a l'ideal que a'han forjat individualment. 
Còm 88 possible que 'Is tres treballin donant una 
mateixa orientació, dintre ls. natural variació., Im 
les esquerre!! catalanes? 

Es precís, doacs, anar a uns. total reolganització 
de les esquerres cats.laues per constituir un partIt 
de força amb actuació permRnent. Aquellt és el 
nOlltre deure. 

Hem de fer poHtics psicòleg J o quan menys 
d'un cert esperit d'observació. Sempre és precí" 
que aquest tinga present el lloc, temps i circums
tàncies. D'aqllesta mRnera podrem constituir or. 
ganismes polítics d'eficàcia, verdader secret de 
l'èxit de les esquerres catalanes, Còn1? Cre&nt en 
tots ell! pobles que sigui possible, premsa, que 
porti la veu clara i honrada ua l 'organització¡ mai 
rnllee romàntiques, mai fulles humor:18tiques i 
bogaderes¡ sinó veritable premea, gran p.rems8, 
que pugui combatre amb la premsa comerCIal que 
hi hagi. Qui deixa de reconèixer l'immens poder 
de la premsal E lla, com diu Angulémme, va crear 
el mo viment de tota la guerra europea; ella ha 
servit per a deeviar Iee més greu!! inquietuts de 
lea gents¡ ella, com diu !:lorel, segueix la vida del 
món enter. . 

Es precís que' la homes d'esque~ra tingnelU 
premsa, fOlçapremea. França, Italla, ell! grans 
homes de Rússia, ea donen compte de la vaJor de 
cultura superior que representa la premsa. .Bèlgica 
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deu a la premsa els grans progreasoa de la post
guerra. 

I jo estic en què la joventut pot portar a cap 
totes aqueltes obres magnell; portar a la pràctica 
tot qaan hem teoritzat_ 

La vocació que sento pels elltudis filosòfi~8 ha 
portat en ml un cart esper:t d obJervació que 
aplicat a estudiar les joventut!! m'ha donat com 
conleqüèncla el convenciment de qae 'ela homeI 
del demà lIón easencialment juet08, amb tota la 
noble,a de cor que porta la més gran de totes lea 
virtut!!: la justícia. La joventut no té intereuoll 
creata; no té prejudicill. A la nOl\tra conciència lea 
coaell i elll fenbmenll hi van per reflexió directe, 
tal com ea formen i es presenten; per això reac
cionem lobre d elll amb la méa rignrosa jOllticia, 
amb tota ainreritat. I en eada instant qUil paua 
aixequem el nostre cap i el n03tre eaperit a 10 
gran, a lo univelllal, a lo absolut: a Deu. La joven 
tut no él l'antomatilme de certe homes, fruit 
d'hàbite adquirits: éll, únicament, lel idees i ele 
principia plena de puresa i de veritat Ilembrant el 
món de eaperits pun, que refiellen la ideologia 
més genial deia filòaofs grecI: Plató. 

Parlar de joves adheritll a doctrinea vellel i 
tradicionalll; parlar de una joventut conservadoTa, 
és parlar d'una joventut malalta, aemblant alll ve · 
getalll que per viure necessiten éSller paràlleitll 
d'altres vegetale . (Molt bé.) 

La paraula joventut ja vol dir per ai eola dis
conformitat amb tot lo dolent i vicióll. Tot lo altre 
és una velleaa d'uns anys; un call patolò.ic. Ee 
veure ell curte passa te abans dels lIarclI pervin
drell; éll veure la desesperació abanl de l'ellpe· 
rança; és veure la realitat abans de 1'/l·lusió. I 
com que en primer U0C Hom humans, sOltenim 
que tot abò no ée él!8er jove. (Molt bé). 

Peró en tots elll pobles le, joventate són amena 
-;al1ee d'un greu perill: el perill de contagiar ee 
amb l'.robant viclóa del tempa. Per sota d'aqueat 
perill n'hi ha un altre, encl\ra: el cnltin parcial de 
l'exietència. Exemples: Ulla generació jove abs 
treta únicament i exclusiva al deaenrotllo mUllcu· 
lar de les extremitats, a"senyala un pervindre 
peril1ÓII per la Pàtria. Una generació jove abetreta 
exclulÏvament i IÍnica a Te~oldre grane problemes 
de metafieica i embrolladee qUeetlona d'Estat 
aesenyala on pervindre traduït en una neuraetènia 
80l'ial, anèmia eocial, ei os és més just el mot. 

La joventut deu cultivar-ee íntegrament; dea 
!laplguer que tenim un cos i 'lO elperit I trenre a 
l'un ,per donar a l'altre ès s3mpre perillólI; den 
eslar oberta a tota els hori t 7,,)!1 ', lluitant en un i 
altre per tot lo que eigui juet. 

Lell joventuta catalanee es troben davant de 
duel realitata ben terrible!! i òoloroees. Una que 
tenim de descut rir amb honrada introepecció, 
malgrat el que bagi pogut dir un Comte d'aquest 
procediment, ép aquesta: la faltl\ d'ideAlitat, de 
pa8sió per lo gran i per lo universal. També noe
altres 80m víctimes del r:-n'eril\1i~me I de l'índivi-
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qae en. don. el cinquanta per cent d'.naUabetl, 
nn desconeixement del poble i del territori, i méll 
encar., de lea sevel pOllibilltata 8COnòmlquII i 
hamanea. Una falta de cordialitat entre lell claSllel 
aociall traduIda per una lluita contra nosaltrell. 
Finalment: una idolatria vergonyoaa i rastrejant S 'ha agotat l'edició de 20.000 

fulles del 
, pel diner que ha metalltzat la conciència de pa

trons i obrers. (Molt bé). 
Aquestes duea realitate presentadea amb tota la 

CTaeaa que lIupolla la veritat, marquen definitiva
ment l'única orientac:ó noble i ben honrada a 
totes les joventuta catalanee. Orientació traduïda 
en aque.tell conclaaiona: 

L'Oficina de Redacció i Propa
ganda de "L'Estat Catala", ha 
encarregat a una distingida per
sonalitat del Nacionalisme Ra
dical, la redacció d'una nova 
fulla de propaganda. 

Liaut nflllt-Colonel EMILI MA YER 
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dualisme desenfrenat delI noutres dieel DJgut a 
n'això molt. jO'ell d'.dvni no canten, no eal'eo, no 
riuen; v.'n pels carrers i places pari ant da jornale 
i comoditatll; parlAnt d",1 pà del COI, perquè el ma· 
terialleme per on coe tat i la eÍluació econò .li ica 
per l'altre, arranquen de la nostra ànima l'últim 
atam d'idealitat. Qllè trist parlar de la velle~A de 
la joventut! Què triet veare la tomba sortint del 
breelloll Què triet no paellar I er la vidal Al!ò de 
Schopenhauer encara éa poc en el dia d'avui: la 
joventut és un món de IIl\r~fI pervindreM plens 
d'i\'iuaió; la vellesa un món d'uns paeuls plllOe de 
desconeol. Per molta jovee no hi ha ja el primer 
moment. Tot és peeimieme. Què triat que'J pesi · 
misme,!malgrattot loque puguin dir Gohete, Harm
man, LeopAròi, trobi un lloc en els noetlee cOlsl 
Tot per manca d'ldealleme. (.\1 olt bé). 

L'altra idealitat terrible ée la sit.uació polltlca i 
80cial de Oatalunya. Li direm realitat hiatÒrica. 

L'HletòriA, III. gran mestra de la vida. com li va 
dir Oiceró; la grau educadora del poble com li diu 
aviu Piren ne, pa la d'un l'ageat que va crear un 
dret propi, unA llengua propia i ben rica, un co
merç propi. éa a dir, una cultura pròpia. 

l la realitat política del present? Dirigita per 
homes i inetitucions combatude.; uua ignolància 

1.cr Deure de capacitar 'le físicament i int.eHec· 
tual, éa a dir, iategralment. 

2.oD Deure d actuar d'una manera decidida 1 
franca declarant la gnerra a tot qaan lliguí corrup' 
ció i vici, aigui qualaevulga el eea origen. 

3.er Deure de contrlbai.l amb tota l'ànima al 
moviment nacionaliata, fonament i garantiA del 
progrés polític, social i moral de Oatalanya. 

4.lrt Deure de renunciar a tot quan signifiqui 
favoriUlme. Un per tota i tota per un_ 

ó.nt I últim. Daure de c ; mbatro tot quan s:gui 
obstacle per la pareea del penlRment i de Iee ac
cione. 

Aqueltea eón lea mevell concluaiona. Han aigut 
quatre vulgaritat., però he llençat. unl peneamentl! 
ben aincere com qai llença una lIevor i psr moll 
dolenta que l'anyadA sigui mo t aerà que "i un 
Iol gra maduTi. 

Pel <leméa, hem con@tituit IIna Joventut de 
Elquerra Catalana que poaarà a la plàctica "quea-
tes orientacionl. L'èxit depèn de la bona voll1ntllt 

noetra. 
I per acabar: • 
El progrés no pot atnrar·ee. Hem de ten i r pre

sent, no obstant, Iee paraulea més que pAviea del 
gran Letamendi: el PTogréa no la com ell trells 

que corren, fa com ela arbrell qlle creixfn. 
Per tant, la HI mBnitat no pot Atur.r-e. da.an.t 

de l'obrA a fer. Hem de vinre i bem de aentir, VI

vint i eentintomplirem la lliatòri. buida I caJladll. 
rer lo mateix lea meves darreres parnul611110 

van solament dirigides Als joves d'Esquerra OaLA
lana, ainó a tOtll, a tota la joventut: ei n'hi ha ql1~ 
no vol ajudar-noe, al menya que ena critiquin li' 
ens apartem del nostre camí, que ens tirin en car' 
Iee nOlltres imperfeccion8. Mel, jo deei1jaria ql1e 

le~bin amb nosaltres l'obra que hi ha'per fer, que és 
deu haver de {~r, i tots junts enl! fariem rellpons"
bles de lell" exigènciell mée grAna de la obra ~ela 
pobles. Així seria també quan tot!:! treballRrlelll 
com un eol home i com un 801 cor impulsat per un 
eentiment llnic, pel progré8 no Bol8 de Catalunya 
einó de l'HumAnitat sencera. Tinguem preaent 

que lIempre amb el bé j la llibertat de tota hi trO· 
barem la de cada ó de n08altres. (Gran ovació). 

========~======================~==~ 

Avis d'Administració 

Es prega a tots els suscriptors 

de fora que estiguin pendents del 

pago del l, or Semestre o vulgui 

pagar el 2,°11, remetin el seu import 

de 3 pessetes amb segells de correU 

de :5 cts. o 25. 

-----:-'m-p.-L-It.-C-A-M-P-It.-N-It.-,-,'-e-IQ-U-I!-L-L-A,-=-O-:-'m-,-=8-._~B=-.-rc::;;t'OD. 
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