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ció, se divideix en duas grans brancas: en polrtich y en 
social; una y a'tre son duas manifestacions diferenta
de un mateix mal y las dos deuhen resoldrers de idéntis 
ca manera; poch esfors deuriam fer pera veurer la to
tal semblansa entre 'I Estat y el -:apital, Jas Nacionali
tats y l'Obrer. 

Al nacionalisme li pertany Ja solució del problema 
polítich; analisemla doncbs aquesta J1uyta. 

Aparatosament, l'Estat, ó sia Ja ~obemamentació 

d'un poble, son las Corts y el Senat, mes aixó no es 
exacte; l'Estat es l' eXércit, la mil1ó proba ens l' ha 
donada la l estauració actual espanyola preparada per 
la infamia de Pavía, y realisada per Ja traïció den Mar
tínez Campos, y els fets han demostrat, que las revolu
cions del Estat sens l' f'xércit son cosa morta, per al
guna cosa els republicans l' afalagan fins contradintse. 

El baluart de las Nacionalitats es el municipi; la 
Nacionalitat que no enrobusteix el municipi y no anula 
l'Estat, no es tal Nacionalitat, es un imperi en minia
tura y la tiranía es odiable sia la que 's vullga la farsa 
que tingui. 

Las funcions del Estat son rutinari as, generalisado
ras y absolutas, las funcions de la Nacionalitat son 
científicas, analíticas y lliures. N'obstant en l'article 
anterior varem manifestar que bé podria esser que ab 
el Nacionalisme podrian pujarse imperis, foren aquells 
Estats en miniatura de que parlabam anteriorment, pu
jats ab els mateixos vicis dels grans Estats y lib aixó 
deu amí endressada tota la atenció nostra perque 110 

succeheixi. 
Devém, donchs, comens,í pels fonaments, hi ha que 

destruhi l'Estat, hi ha que enrohustir el municipi a fi 
y efecte de que la hum<1nitat fassi la vía, sens recrimi
nacions de rassas, sens odis de bandera, sens bandolers 
yexplotadors de la miseria intelectual dels homens, 
sens po1ítichs que redimeixin, sens l/(!rocs que matin. 

¿Pera es possible la ordenació humana sens gobern, 
sens l'Estat que an1l'nassa? No sols es possible, sina 
que 's f;t indispensable si es vol assolir la germanor de 
pohles y homens. 

Pero cal tindre molt present, com ja hem apuntat 
anteriorment que si 's reorganist:s aqueix nou estat de 
cosas ah los mateixos fonaments d' ;11"a, tot fora temps 
perdut, ja que forsosament esde\'jndría acte seguit. el 
bandolerisme mes salvatge yel desconcert mes abso
lut, ja que hi tindrían mes camp de pastura, els eterns 
enredaires, els politichs. 

La organisació actual sc fonamenta ab l' establi
ment del sufr;¡gi universal y generalisador, ab la e1ec
ci6 dels alts ¡¡ochs, diputats y regidors, y ab la imposSl
bilitnt, d' atcndre pet· son compte tots els assumptos, 
ells nombran a sos delegats, que son precisament els 
que 's trovan ab mC's contacte ab el pohle y aquf'ts son 
els qtH' de {et representan als !.!;obernants pera ma vals 
gohpt'n;¡ts. -

Fora precís, don hs, qu~' 'Is fonaments de la soci€'
t;11 nacional ista radiqué's en lo municipi pel sufragi uni
versal particularista. donant representació al periodis
me en totas las accions del poble y aquets, elegir única
mcnt ú lo que' poelríam nomenar juntas vehinals; aques· 
tas juntas podrían nomenarse son delegat y l'aplech 
de el >legats vehinals nomenar una junta de barri, els 
dt.:legats de la:-; junt;¡s de barri, junt amb la prempsa 
poelt'ian constituhí el municipi yaquest nomena de son 
cos, com totas las juntas, al delegat del poble. 

Amb una orgal1lsacló ai."í, quantas ambicions no 's 
quedarían a mitj camí, que ara suran per la oratoria 
d'un home, donchs {('yna hi hauría que cada tros de 
carré con \"oqué..., mcctll1gs pera aconsellar la candidatu
ra vehinal, y si 's fessin ¡que diferents dels d'ara, sens 
odis de partit y sens divisions relligiosas! 

Anyal nH.:nt , ó quant els interessos d'una comarca, 
d'una regió, d'una nacionalitat Ó de un tros de la te
rra, sen, demarcacions lli fitas, cregués convenient dis
cutir pCI a efectuar obras de comú interés, podrían 
ap1cgarse els delegats de població, ó els de comarca, 
nombrats per aquells, ó els de nacionalitat natural si 
tan extensiu fos el 1I0ch d'acció, quins foren nombrats 
pels de comarca, y en aquets grans congresos de ger
manà veritable, en los que únicament se consideraría 
com a inviolable Ja llibertat y com à únich deber el 
respecte tractaria sobre construcció de ferrocarrils, 
canals ó carreteras, canalïsació de rius y altres millo
ras d' inten:>s general, de la administració, conservació 
y seguritat en las mateixas, sens necessitat de aproba
ció ó censura de cap intrús, 

Quin plaher aquell dia venturós, que aqueixa creu-
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hada de reconquista moral, se fes extensiva per tots els 
Ilochs del mon y pogués celebrarse acompanyat de una 
festa general de tots els pobles, el primer Congrés Uni
versal de la Terra, en quin se cantarían himnes a la lli
bertat y al treball yes malehiría a la guerra! IQuin 
goig al fondre per primera vegada, tots els enginys de 
destrucció y comensa un nou temps, una nova era de 
vida sanitosa, quedant el recort de las actu'als l1uytas 
com un esborrajament que amargal 

Clar que e!1 la época de organisacíó deuría cOnsti
tuhirse l' exércit de la pau que amparés las terras lIiu· 
res, de las com avuy esclavas, pera may servirían pera 
barallarse per un re)' ni per un gobern republictl, ni 
per cap poble, aquets {arían sos prechs convenientment 
y deurían sometres al fallo, la república com la monar
quia, fora una cosa morta, la relligió com à sentiment 
intern no 's trasl1uhiría en las lluytas administrativas, 

Aritmética )' ge:-manó, aquest deu esser cI gabem 
del pervindre, fins y a tant que en la fosa d'aqueix nou 
estat de casas, els homens no 's purifiquin de tot mal; 
en aqueix cas fora realisable l' aS!'loliment del suprem 
Ideal, la llibertat mes absoluta 

DURANY Y BELLER¡\. 
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LLIBRES 
«MES ENLLA DE LAS FORSAS». DrCll1w en dugas 

parts V 6 actes de Bjomst}crne Bjorllsorl (publicació 
«Joventuh).-Preu 3 ptas. 

En Bjornson, qui junt amb l'Ibsen son els parcs del 
mohimcnt literari del Nort, no es ni de molt tan cone
gut en nostra terra com el darrer, puig sas obras, si bé 
molt nombrosas, no han sigut vulgarisadas com las ¿, 
aquest y sols mol t de tart en tart y encare per cotnpa
nyias extranjeras n' hem vista representar alguna en 
llostres teatres; una altre n' hi ha de traducida {[ nostra 
parla, «Amor y Geografía ~ , que publicú la revista «Ca
talunya» en sas columnas; aLis, donchs, molt devem 
agt·ahir als amichs de «Joventut» la traducció del «Més 
Clllld de las fuysas'> que far;\ que sigui conegut un au
tor de tanta importancia COm en Bjürnson. 

Ibsen y Bjiirnson, dos noms fntimament lligats en la 
historia contemporani a. tant per las obras qu' han dat a 
llum com per (>sser els caps del moviment nacional no
ru(ch que tanta sctnblansa té amb el nostre, apesar de 
las 6emblansas que tenen sos respectius teatres, no es 
pas possible ferne una comparaCIó, que tampoch eSCilU
ría en un reduhit treball cie la importancia dd present. 

La obra que 'ns ocupa consta de du~as parts; la pri
mera (:2 actes) vé ú (>sscr com lo prólcch consisti¡:¡,t en 

I lo proc~s delllledi ambent en que il' han creat els ca
racters dels person;¡tjcs quc han d'intervenir en el 
drama; essent, no obstant, ella sola un dramacomplcrt. 
Aquell fidel creyent (pastor Sang) que tants miracles 
porta obrats amb el sol es fors de sa ft~ sens límits, cau 
aclaparat al trobar un obstacle superior a sas {orsas, la 
incredulitat de sos fills y de sos supE.riors, 

La segona part (<.\ actes) es verament una tragedia 
social y un exemple que no deuen oblidar ni els oprimits 
ni els poderosos y en el que tenen d' estuòiar las causas 
del malestar social qu' arreu se notan y en elln s' hi en
senyan los extrems fatals a que condueixen las exaCYera
cians de l'una part y de l'altra, L' Eiías Sang, :1 to
par també amb una farsa superior a la seva, creu que 
l' únich medi de vénce!'1a es fent lo sacrifici de sa vida 
y amb SOI1 darrer acte empetiteix sa gran obra. 

Aquesta edició va precedida d'un prólech degut a 
la ploma den Fredl!rich Pujolú y Vall~s fent un detin
gut estudi de la obra y de son autor. Felicitem als tra. 
ductors y desitjaríam que fessin els medis per que sigUI 
representada en algún de 110stres tcatres. 

«CATALUNVA), Número XXIX. 
Correspón al mes dc Maig y eonté, a mes de la con

tinuació de la novela «L.a gent del Mas Auleh per Joa
quím Ruyra, la tradUCCIÓ del «Tristan é Isolda>l de 
Wagner feta per en Maragall y en Ribera y un frag
ment del «Otello» den Shakespeare per en A !fons Par, 
diferents traval1s en vers den Miquel H.. Ferra, 1\1n. Cos
ta y Llobera, Guillem A. Tell y Lafont, Mn. Jaume 
Bofarull y un fragment del «Llibre de Contemplació» 
de Ramón Llull. 

«BUTLLETí DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALU

NYA». Númcro 114 corresponcnt d Juliol. 

No havém parlat avans di aquest butlletí, que desde 
primer d'any s' ha passat a la altura d'una veritable 
revista, per la irregularitat amb que ha arribat a nostra 
redacció. Conté aquest número l'acabament de «La 
Vall d'Aneu», la continuació de «Lo Vallés, y el co
mensament «La Necropolis de Padrós» conferencias 
donadas ('n dit Centre per Joaquim Morelló, Mn. Nur
bert Font y Sagné y Pau Teixidor respectivament; 
ademés de la Secció Oficial, Crónica del Centre y 
Novas. 

R. 

NOVAS 
En los Tochs Florals, que organisat~ per la Agrupació Ca

talanista «Los Segadors» de Sans, tingueren 11cch en dita 
població lo dia 24 del corrent guanya el premi ofert per la 
"Unió Catalanista» nostre bon amich y company l' ex·direc
tor d'aquest periódich en Bonaventura Riera, amb son tra
vall «L'esperit nacionalista ha existit sempre, etc.>; també 
nostre benvolgut colaborador en Baldomer Parramon ha rc
sultat guanyador del premi ofert per la Familiar Obrera, amb 
la poesía «CoJltemplant las sardilnas>. Fclicitem a nostres 
bom amichs, 

-Una festa simpàtica. Fou aquesta la que tingué l10ch 
a Gracia cn lo local de la «Unió Recreativa Graciense> la 
diada de la festa major d'aquella vila, Aquellas xamosas ne
nas que solas y a eoilas cantarcn y executaren cants y jochs 
peculiars de nostra tcrra nos trasportaren a las mes altas re
giom de nostre ideal fentnos ovirar per temps nO llunya una 
nova Catalunya gran y esplendorosa tal com la veyém en 
nostres somnlS, Fins a divuit arribi el nombre de nenas que 
cant~\ canS01JS de nostre terra, alg unas d' el1as acompanya
das al piano; fou guanyadora del premi la ncna Andreua 
Fortuny que canta amh molta ju<tesa «El cant dels aucells>, 
e8sent nomenada Reyneta de la Festa y a set el nombre de 
eollas qu" executaren diferents jochs y cants populars, essent 
guanyadoras dels premis la anomenada «Ran.cll dc Ponze· 
lles}) qne va fer lo joch .La Conversa del Rey moro- y la 

I 
colla «Roselles» quI executa amb molt mohimellt el a f¡loma 
de perdin ). Las altrcs colla s qne executaren «La Pllstoretn:», 
«Un ball1'orló., «Fum, (lml,fam> yaltres foren obs cql1la· 
des amb diferent,,~ joguinas en prcmi a son travaU. Felicltcm 

I 
coralment als organisadors de tan simpatica fcsta puig en 
aquesta forma al cnsernps que fan cllltura, fan p<1tria. 

-Lo día 20 d'Agost corrent l'Orfeó Nova Cathalonia 

I 

domí en son hostatge social lo Hcgon concert al qui hI assistí 
nombrosa concuTrcncin que aplaudí xardorosament las dile
rentas composicions qu" executaren tcnintse que repctir al
gunas de las pes sas entre elIas la «Corranda n.o 2. de Mo
ssen Cinto y el «.Tesu Dulcis>. La concurrellcia S(lTtí molt 

I complascuda del acte. 
-Ha sigut denuneiat no~tre confrare «1.0 Camf) de Ta

rragona. per son article eSem~:ant vents. publicat en son 

I número. del 14 del corrent. Der.ltJem que aquesta ensopegada 
de nostre company no tingui al tres eonsecuencias. 

-El día 14 del corrent inaugumni sas ti1sc:a~ el Ce~tre 
Autonomista de Caldas de Montbuy amb un n11tln orgamsat 
d' flccord ab la «Uni6 Calalanist"", Hi prengueren part, en 
Ll\1i~ Manau, del Aplech Cat;'¡ani~ta; Llorens, del Centre 
Catalunva de St, Martí de Provensalsj en Narcis Fuster; en 
Manel Folguera y Duràn y cI Dr, Maltí y Julia que presidi 

1

1< actc .. A?ans del mitin foren obseq.uiats amb un dinar els 
eXCUrSl0D1sti1.~ . 

- S' ha fundat en nostra cintat (Condal, r, 2. n ) una Bi
I bliotec!,1 Autonomis~aquin objecte ,:s desenrrotllar la dO,ctrina 

I 
catalamsta permedt de follets senclll~ v populars y qulU re· 
dubit preu faciliti la seva aJquisici6. Havem rebut lo primer 
follet eL' Estat no es la Patri!» que 's ven al preu (le 10 
ccntims en tots los lloch~ de venda de perindicbs y a peseta 
els catorze exempll1Ts en lo domicili de la Biblioteca. , 

-S' ha publieat el cartell dels ¡ochs Florals de G\rona 
que tindran lloch el día 1."" de Novembre. Hi figura? fin~ li 
quinze premis, formant lo Jural Calificador: en .Toaql11t1 RIera 
y BCltran, pre~ident. en Lluis Pui¡.rmitja, en Joan Vínyas y 
en Ca:lcs Rabola, vocales y en JoaquÍm Font y l'argas, se
cretan. 

-Nostre amich y company el distinglt professor del Co' 
legi de St. ¡ordi en Jaume Vnlls y Pom~s, ha sufert la doloro· 
sa perdua de sa bOlla mare Ma Esperansa Pomés y Casares 
després de llarga y dolorosa mala1tía. Acompanyem en son 
condol al nostre amich y a la famitia. 

- El proper número de la DEVA ~TERA co
rresponent al lS de Setembre sortira. com de 
costum el dia 11 yestarà dedicat a. comme
morar la nata del 11 de Setembre de 1714. 

SEOOIÓ OFIOIAL 
Associació Popular Catalanista 

El diumenge día ¡ l de setembre a cinch de la tarda, en 
Bonaventura Riera llegira un t ,'ebaJ\ de crí! ica histórica sobre 
'I nacionalisme catala, que obtingué '1 premi ofert per l' 
eUnió Catalanista:> en els jochs florals de Sans. 

E! meteix día a dos quarts de deu del vespre se celebra!a 
en el propi local una vetllada necrológica en conmemoracló 
de la trista data del II de setembre de 1714 en que 's per
deren les llivertats de Catalunya. 

Tant l'acte de la tarda com el del vespre seran públichs. 

Eotablimenl lipografloh de JOl8ph ORTEGA.-8. Pau, 96.-B •• 0810n •• 
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