
I «̂  



S U M A R I 

Portada 

Himne al setge de Berg op Zoom 2 

Catalunya i la Revolució d'Occident 3 

De les terres catalanes 4 

De les terres occitanes ... 5 

Del món occidental 6 

Jerarquía social 8 

Disciplina i estrategia 9 

Universitat Catalana 11 

Cultura 11 

La revolució de l'esperit 15 

Justificació 16 

Missatge de "Redrecament" 16 

De la llibertat catalana depén la llibertat deis pobles occidentals: 

Mapa 17 



I u n y 
CEDOO 

A. VttJWJOT 

MES DE GENER <•» Q u . i c J * > r . . « d ' E s t u d í • A N Y 1 9 3 ó 

Per la voluntaf del teu poblé, la 
teva senyera és: 

Patria 
«Justicia social 
Treball 

Els estudiants, per la formació 

de la ¡oventut catalana 

En la lluita present i futura el 
Dret es guanya per les armes: 

per tant 

la IMbertat col'lectiva exigeix; 

renquadrament de la |«»veniui 



Forga i eoratge valents ciutadans, Avant! 

Que els enemics invadeixen, la nostre térra 

Foragitem a trai'dors i a tirans ¡Avant! 

Que nostres liéis venerades mouen guerra 

Clams de lluita porti el vent 

La victoria és certa 

Aixequem el Somatent. 

L'arma al brag i alerta 

Berg op Zoom, foc i plom 

Que els canons udolin 

Braus soldats, ais combats 

Que els trai'dors tremolín. 

També nosaltres al cor sentim ¡Avant! 

Aquest amor a la nostra amada térra 

Al costat vostre les dones venim ¡Avant! 

portant en bragos els filis, que criden ¡Guerra! 

Que hem de fer-hi a dins de la llar 

Quan se bat a fora 

Filis és hora de Iluitar 

Que la patria plora 

Berg op Zoom, foc i plom 

Sense pau ni treva 

De tirans, inhumans 

Lliura't patria meva. 

Bracos enlaire fort glavis brandant ¡Avant! 

Que sens pietat deis traidors els cors traspassin 

Els nostres crits les ciutats eixordant ¡Avant! 

Brava i ardida la lluita vull la facin 

Envestim sense defallir 

Nostra raga és forta 

Au! a vencer o a morir 

Terra esclava és morta 

Berg op Zoom, sol i llum 

Llum d'amor f a viure 

Traidor astut, t'hem retut 

Nostra patria és lliure. 

Les lletres que transcrivim en aquest himne a poder Iluitar, fins a morir, per la vida del 
foren les que impulsaren ais flamingants, una nostre poblé, per l'estél que guia la senyera 
vegada, a desfer-se del jou estranger. barrada, per la lluita del nostre instint racial en 

També les nostres joventuts el cantaren per la defensa de la collectivitat. 
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Catalunya i la Revoluáó d'Occident 
• W » » * ^ ^ " 

Les aspiracions culturáis son pres-
sagi de les aspiracions polítiques 

Teoría i Acciói Al combat amb fe. El senti-
ment és la forga indestructible de l'ánima. Per 
la fe en una realitat futura, en la realitat de les 
terres catalanes. A la conquesta de la germanor 
cultural d'avui, que establirá l'acció política del 
demá. Catalunya desperta i amb ella també la 
seva constellació. 

Cada dia representa un nou pas en el camí 
del seu renaixement. Del ressorgiment de les He-
tres i les arts durant una centuria. La nostre 
cultura per a ésser integre exigeix els seus or-
ganismes estatals, la seva forma de govern, ex-
pressió genuina del seu esperit i del seu senti-
ment: de la seva justicia. 

Tots sabem que els horitzons son llunyans 
i que el camí és llarg i penós... No hi haurá 
obstacle que no sigui aixafat, ni oposició que no 
siguí vencuda. 

Vegem, dones, com queda dempeus el sentit 
de la nostre trajectória, el sentit de l'actuació, 
que porta el pes indestructible de la tradició re-
naixentista que l'avala, d'un redrecament nascut 
del fons de l'ánima nacional, que es polaritzará 
per damunt de les fronteres, puix que aqüestes, 
quan no responen a la realitat, quan son estris 
artificiáis, producte de les vel-leitats humanes, 
necessiten d'una gran forga per a ésser elimina-
des o absorbides. Forga que solament será 
possible el dia que esclati al exterior el senti-
ment remot, apagat per forga de les circumstán-
cies, de comunitat de totes les terres catalanes. 
Pas a les institucions comunes exteses per ter
res de la nostra parla. Pas a aqüestes activitats 
peí retrobament de la nostra personalitat i po-
tencialitat política. 

L'afirmació de catalanitat del nostre poblé 
blasma, no pot acceptar ni tolerar les divisions, 
ni el desquarterament provincial. Aqüestes gra-
pes nascudes en l'arbitrarietat foren el tascó 
que consagra la constant disecció de l'ánima 
catalana per a fer coincidir les parts seccionades 
a un focus alié a la seva personalitat. Per aixó 
la nostra afirmado neix per si sola, deis anhels 
del poblé per la Catalunya Gran, on cada una 

de les branques de les terres catalanes hi té la 
seva funció. Missió de plasmació que és fretura. 
Així com l'amor embolcalla els desigs de perpe-
tuitat, així també la cultura per a esdevenir tal, 
té els desigs de plasmació en institucions de 
govern. Cal que l'etapa de funcionalització indi
vidual sigui seguida de una etepa de funcionalit
zació col-lectiva. Cada una de les branques cata
lanes té la seva missió en la nostra Catalunya 
Gran. Perqué totes juntes arrivin a esdevenir 
el focus de polarització occidental en el concert 
per a la defensa de la nova llatinitat, del nostre 
mediterranisme. 

Heus ací com de la missió parcial de cada una 
de les branques de térra catalana en neix per la 
seva integració, en una totalitat, la missió col-
lectiva de la Catalunya Gran. Per rao de la 
seva situado estratégica, per rao del seu esperit 
inadaptat a l'antiga concepció europea, Cata
lunya ha d'esdevenir el centre per l'alliberació 
deis pobles d'Occident; go és, la seva missió ex
terior. L'estrella solitaria l'acompanya en aques
ta croada peí món occidental. 

Pero és necessari que abans d'entrar en l'úl-
tima progressió, que ens portará a terme la re-
volució i la plasmació progressiva dsls nostres 
anhels, que parlem breument d'algunes falles, 
que esdevenen cróniques intermítentment en la 
historia del nostre redregament. La manca de 
contacte, d'influéncia mutua, siguem crus: el 
despreci mutu, el desinterés per tots els proble-
mes que ens son comuns a tota la nostre collec-
tivitat fa que el retrobament sigui llunyá. Per
qué el desquarterament de l'ánima nacional ens 
havia fet tornar insensibles, glacials a l'escalf 
d'un sentiment que ens junyirá per a tots els 
segles. 

Que tot cátala es sentí joiós, que tots sentim 
l'alegria del retrobament. Que fitem la mirada 
per totes les obres de Valencia, Mallorca, 
Rosselló i terres ultra-pirinenques, que repre-
sentin el treball per un germanor present, pres-
sagi d'una comunitat futura, dones, si digué el 
poeta, pensant en la llibertat espiritual, que 
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«el poblé que sa llengua cobra, es recobra a si 
mateix» podem dir nosaltres que la seva lliber-
tat material la recobrará, el dia que hagi reco-
brat tota la seva cultura. 

Entrant altra volta a la formació de la 
Catalunya Gran, a la funcionalitat de totes 
les terres catalanes, direm que a la Ge-
neralitat li pertany la funció política d'es-
tructuració de tot l'ent nacional, perqué al seu 
redós puguin florir metafóricament apoiades per 
el seu gros brancatge, les manifestacions mes 
excelses de totes les terres catalanes. Perqué 
Valencia i Mallorca sentin altra volta la fretura 
del «mare nostrum». Perqué la Cerdanya i el 
Rosselló i l'Occitánia ens portin la corrent euro
pea per a la polarització occidental. I és que la 
nostra missió havia desaparegut, perqué havia 
desaparegut la nostre conciencia. Les nostres 
falles deuen ésser esmenades. I tenim-ho ben 
present, Catalunya será mentre siguin totes les 

De Valencia 

Els estudiants nacionalistes lluitem per la va-
lencianització de la nostra Universitat, peí seu 
retorn al poblé. 

La Universitat, que encara patim és talment 
semblant a aquelles Universitats, que els ale-
manys fundaren en Polonia, per tal d'arrencar-
los-hi l'ánima nacional. La Universitat provin
ciana, no és el centre superior que tots els valen-
cianistes desitgem per a la nostre térra, ans és 
un centre provincial de desnacionalitzacio, sen-
se vida propia, sense esperit popular i que no té 
per missió la creació de cap cultura, —per aixó 
és enemiga del poblé— sino matar dins les in-
telligéncies i cors tot sentiment de valencianitat. 
La nostre llengua n'está bandejada. I ho está, 
perqué la nació catalana té abeltida la cons-
ciéncia nacional. En el retrobament som tots uns. 

De Mallorca 

A la nostre térra, Mallorca hi sovintejen els 
atacs contra la nostra cultura, per teñir aquesta 
intimament lligada en el seu clos literari, l'es-
perit nacional de la nostra patria; la catalanitat 

terres de integració catalana. Catalunya sola, les 
quatre províncies, no será res. 

Heus ací el camí de la llibertat. 

El camí de la progressió és difícil, de sacri-
ficis abundants, d'ordre exterior i de jerarquit-
zació interna. De justicia nacional i de justicia 
social. 

La revolució és una operació peí poblé que la 
sofreix, per aixó ha d'ésser radical, breu i siste-
matitzada, perqué es produeixi el mínim des-
gast de les reserves socials. No aixequem mai 
mes problemes deis que rápidament podem sol
ventar, sino, ells acabaran amb nosaltres. 

AQUESTS SON PRINCIPIS QUE CREIEM 
D'ACTUACIO FUTURA. EL BATEC DE LA 
JOVENTUT ENS SENYALARÁ EL CAMÍ 
D'UN REDRECAMENT NACIONAL I SO

CIAL 

s'introdueix en tots els ámbits de la cultura ma
llorquína. Moltes vegades, parallelament en 
aquest clos literari nacional, s'hi adjunta la fun
ció política completament desmembrada de la 
política espanyola i que produeix la sensació 
que impera en el món occidental, accentuada per 
les incursions estrangeres, que la fan mes allu-
nyada del continent. Mallorca es troba allunyada 
d'Espanya, és veritat, i s'allunya per propia vo
lun ta ! La nostra generació, succesors de Ramón 
Llull, volem la reivindicació deis nostres drets 
i deis nostres furs, que heroicament defensaren 
els nostres avant-passats. 

Es en aquest moment, catalans, que la lluita 
per la nostra llibertat adquireix major vitalitat 
i dinamisme. Coopereu en el nostre esforc, aju-
deu-nos, que el treball sigui sincrónic; refem no-
vament la col-lectivitat nacional; que la comuni-
tat histórica del nostre poblé sigui novament 
l'expressió de l'unió catalano-balear, reflexe viu 
de la Nacionalitat Catalana. 

Del Rosselló 

Catalunya i el Rosselló foren en el passat i 
serán en el futur. Llur unió justificada per muí-

De les terres catalanes 



juny 5 

tiplicitat de causes históriques dona sentit a l'as-
piració col-lectiva de les terres germanes. Llur 
aspiració será permanent, perqué teñen l'escalf 
de l'esperit de la fé catalana. 

Eren primer les emissives de «Nostre Parla», 
les que pretenien restablir a Perpinyá, seu cata
lana, la nova fita per al renovellament rosse-
llonés. Una biblioteca curosament recollida te
nia que avivar el foc de la tradició conjunta. La 
Dictadura talla aquest esforg. En temps de la 
Generalitat es renovaren les energies. Aquesta 
vegada fou De Monzie, ministre d'Instrucció 
Pública de l'Estat francés el que prohibía un 
acte de cultura i d'avangada social, de l'esperit 
que reneix en el nou món. 

I no era tan sois la cultura la que era bande-

El desvetllament, que simultáneament es pro-
dueix en totes les terres d'antiga germanor, pa-
lesa el moviment occitá cora un deis primers 
fruits de la croada empresa peí catalanisme a 
travers de l'Occident europeu. 

De l'actuació occitana 

Qué és l'occitanisme? Quina importancia se'n 
pot esdevenir peí centralisme de París? 

Per un grup de patriotes occitans no és al-
tre cosa que l'expressió de la voluntat nacio
nal renaixent de les terres de llengua d'oc. Avui 
día son poc nombrosos els patriotes occitans que 
pensen tal cosa i encara en menys els que en 
f an d'ell una senyera. 

Quina és la realitat de l'occitanisme? 
L'any 1935 ha estat una veritable fita per ell. 

En les velles institucions culturáis, en el vell 
Felibritge, cada dia son mes nombroses les per
sones que es Heneen per la ploma i per la parau-
la a la conquesta de la voluntat nacional, ex-
pressió manifesta de la voluntat col-lectiva de 
renaixenga. I així també segueix i seguirá el 
«felibritge oficial» amb un xic de retrás. 

Son les escoles felibrenques les que cada dia, 
sens defallir, fan deis homes, occitanistes llui-
tadors peí futur de la patria. D'aquest camí en 

jada del terrer rossejlonés. Quan s'acostá la ve-
rema, quan els catalans anaven a recollir el 
fruit del seu treball, era també el govern fran
cés, el que per a protegir les colónies pretería 
el vi del nostre Eosselló per al d'Alger... 

No cal que s'aixequin els problemes per a 
poder comprendre que els rossellonesos som ob-
jecte d'un nefast coloniatge. La cultura ho indi
ca i ella constitueix l'escalf del nostre sentiment, 
del nostre guiatge. 

La tradició renaixentista emula a la joventut 
catalana a prosseguir el seu camí de Ilibertat 
per a fer de cada cátala un home lliure que 
treballa en les seves virtuts individuáis peí fu-
tur de la NACIÓ CATALANA . 

nasqué un estol de joves, agrupáis sota el sím-
bol de l'Occitánia que plantejen la reivindica-
ció franca de la renaixenga cultural, económica 
i política de la seva térra. Volen avui, demá con
sideraran potser el contrari, alligonats per la 
nostra experiencia, el federalisme que transfor-
mi la República «une et indivisible» en una Re
pública federal que permeti dins el quadre de 
l'Estat Francés la federació deis pobles lliures. 
Peí Nord bretons, alsacians i flámenes. Peí sud, 
a part de Córsega, la germanor occitano-catala-
na. 

* * * 

L'occitanisme ja está dempeus. La seva vida 
no depén deis burgessos «francisats» destruc-
tors de les qualitats de la raga. La seva vida está 
en els filis del poblé i en la seva intellectuali-
tat dirigent. Compren les idees occitanistes i per 
aixó es llenga a la lluita per desviar la vida oc
citana de la vida deis partits polítics francesos 
que sois serveixen per usurpar-los-hi els seus in-
teressos i llengar-los en el remolí de la centra-
lització parisina. 

S'han fet campanyes francament occitanes. 
Les persecucions tampoc han estat oblidades. 
En sabem l'experiéncia. Avant germans per la 
Ilibertat de la térra. 

De les terres occitanes 
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Del món occidental 

Del movinrtent internacional 

La construcció a que es deu el catalanisme, 
lluny deis petits límits peninsulars té el seu 
origen: 

En la mort de l'imperialisme d'uns Estáis 
d'Occident a causa de la revolta d'ultramar. 
Per ella es restableix aquella Atlántida, suara 
cantada peí nostre Verdaguer, precursora del 
Mar de les Tenebres. 

Per la revifalla del Mediterrani, camí del 
llunyá Orient, on el Japó hi comenca la seva 
croada rácica. 

Per la constitució d'una política central eu
ropea, de nord a sud, que cerca en l'extensió 
rácica els estats que donin l'equilibri europeu. 

La valor internacional del catalanisme está 
en estudiar i fer-se seus els problemes deis al-
tres, donar-los-hi la nostra solució. 

Euzkadi 

La lluita per la llibertat de Euzkadi i la fe 
per la nostra victoria cada vegada son mes ac-
centuades en el nostre poblé. L'abrandament de 
la joventut n'és l'exponent de la decisió del nos
tre poblé. La missió col-lectiva és sinérgica al mo-
viment de la generado present. El poblé congss-
tionat i convuls per tota una época d'esclavit-
zació reneix avui amb alenades de lluita i de 
victoria, treballa, s'esforga, vol cohesionar els 
pobles d'una mateixa raca, d'una mateixa llen-
gua i cultura. Els impulsa a n'aquests els senti-
ments autóctons de la raga i els ideáis sublims 
de llibertat i amor a la nació basca. Aquest poblé 
amb la seva voluntat férrea, aquest conglomerat 
de patriotes amb el seu ideal marxa triomfant 
damunt deis déspotes que l'anihilen i el porten 
a l'abisme de la miseria. Es Henea a la palestra 
contra el govern d'Espanya: per l'Euzkadi pe
ninsular; contra el govern francés; per Laburdi, 
Benabarra i Zuberoa, constituint amb aqües
tes la nació basca, única patria nostra. 

Nosaltres la joventut, els Mendigoixale, cons-
tituim l'avangada del nacionalisme base. Hem 
iniciat ja l'ofensiva, és tard ja peí govern d'Es
panya, perqué ens pugui deturar. Només en la 
victoria minvará la nostra ofensiva. 

Catalans i bases treballem per ambdues na-

cionalitats. Pensem que el nostre segle és el 
que marcará en la historia la evolució occidental, 
camí de la nova morfología europea. 

Forma i esperit de la nova Gal ic ia 

Durant molts anys de la seva historia Galicia 
visque pioriquejant i somníant, calumniada i 
oblidada. Era térra d'exportació de diputats, 
eren unes míseres províncies estipendiarles, sub-
jectes al calvari de l'immigració. Era térra morta 
i només sonava la gaita en aquslles festes, en 
aquelles bacanals que serviren per a distreure 
aquells homes que la menaven. 

Els despatxos ministerials la oblidaven... i 
feien bé. Era el tribut d'una peregrinació vili
pendiosa deis filis de la térra, que no amagaven 
el seu accent nadiu. 

Si els millors claudicaven, qué havia de fer 
el poblé? Seguir el seu camí? No, perqué aquest 
poblé servava malgrat tot, la tradició i l'esperan-
ga. Movía la seva ánima, la victoria que havia 
guanyat a la mort, l'alegria de la creació artís
tica. I en el só de la seva llengua expressiva — 
parla de poetes —naixia cada dia el futur de la 
raga. 

Havia de succeir i un jorn s'acompliren els 
fats, els fats que profetitzaren els nostres bards. 

Nasqué la joventut esperada, que sabia sen- * 
tir en el propi bategar l'anhel d'alliberació inte
rior. Sabe trucar a la llar on jamai fou cendra 
el rescolze nacional. L'alenada patriótica féu la 
la llum a la patria. Ja no hi poden haver tene
bres d'incomprensio, ni temporals que puguin 
occir-la. 

Galicia porta en el front una estrella «no bico 
un cantar». Es un poblé que es sent nacional, 
modern i europeu. 

Resten en la ment amb trist record; l'idea 
del centralista dissimulador de l'accent, les fi
gures d'aquells parásits, que omplenaven les vo-
reres de Madrid, les deis admiradors de la «Casa 
de la Troya». En conjunt les figures de tots 
aquells que creien en un «regionalisme ben en
tes» son recordades amb recanga d'un mal somni. 

En l'ordre cultural i polític la nació gallega 
está en camí de la seva filiado secular. La des-
galleguització que momentániament es va acom-
plint en els nostres centres d'ensenyament afer-
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ma la vexació i el coloniatge. La patria té en 
nosaltres el seu cabal sentit. 

El vast moviment nacionalista gallee que pos
tula la joventut, mostrant-se inexorable en l'us 
de l'idioma, palesa el seu amor a la térra i a la 
seva autoctonía. Es defineix própiament i ra
cial en la defensa del nostre art peculiar. Es mos-
tra específic en l'afirmació de la dignitat col-lec
tiva i palesa el seu ressorgiment nacional en 
l'exaltació promoguda per l'orgull de la galle-
guitat. 

Culturalment compta Galicia amb seminaris 
d'estudis gallees, amb agrupacions patriótiques 
i esportives, amb revistes d'un alt fons racial. 
En el camp polític hi ha de la nostra banda els 
partits galleguistes, de dreta i d'esquerra, agrupa
cions de joventut i junt amb ells un fort nucli 
de individualitats de les Lletres i les Arts de la 
Galicia. 

Sumem a tot aixó, la legió fervorosa, com-
blada de fe, que va a la conquesta de l'ideal. Els 
pervindre és nostre ja. La lluita és impecable 
contra els estranys i estrangeritzans que ens vo-
len barrar el pas. Ben tost es decidirá de la 
nostra banda. Enguany ens cal maldar per la 
Universitat. 

Universitaris catalans! germans nostres, tots, 
Avant! 

Ens diuen uns patriotes de 
terres americanes 

«Amics: us volem manifestar que des de fa 
molts anys (1928-1930) des de les planes de la 
nostra revista NOVA CATALUNYA de Monte
video, hem coincidit amb la vostra concepció de 
la qüestió nacional catalana. Per la manca de 
comprensió de la importancia del problema so
cial el nostre moviment nacional no ha pogut 
comptar mai amb l'apoi de la massa.» 

»Cal valoritzar encara el catalanisme, cal de
mostrar a l'obrer els fonaments de la seva inci-
pient personalitat catalana, cal infondre-li l'urc 
de la seva nacionalitat. El poblé sois podrá llui-
tar peí que estima.» 

»Si l'acció d'un sindicat tendeix a millorar 
la condició d'una classe, que constitueix un deis 
pilars de la nacionalitat i consegueix un éxit, 
aquesta acció no anirá dirigida contra la patria 
o l'Estat, sino que será «nacional» en el sentit 
mes exacte de la paraula.» 

»La joventut és una forga esperitual, que su
pera la lluita de classes.» 

»Creiem dones necessari la iniciació d'una po
lítica exclusivament nacional, que copsi al seu 
entorn, tots els que sentin el nacionalisme in
tegral.» 
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Jerarquía socia 

Si els catalans som realment un poblé, som 
realment una nació, a la nostra renovado de la 
cultura hi tenim inclosa una revolució económi
ca i social que ha de portar un ordre de Justicia 
a tot el Poblé. Son els dirigents de la cultura 
els que des de llur posició d'avancada donen el 
seu guiatge per a constituir conjuntament 
la jerarquía del moviment collectiu. Aquest 
guiatge és necessitat i és deure, puix que 
del divorci només en pervindria que la mort del 
eos social i el retard de l'emancipació nacional. 
Els dirigents, dones, no son mes que els primers 
servidors del poblé. 

El normal desenvolupament d'un poblé re-
quereix que les seves activitats interiors i exte-
riors: polítiques i militars, económiques i socials 
segueixin el sole d'una directiva nacional única i 
continuada. 

* * * 

En els comencaments de la nostra historia 
nacional s'establí una direcció política que porta 
al nostre Poblé a una situació de prosperitat in
terior i de predomini exterior. Sota aquesta di
recció s'iniciaren les bases de la nostra Jerar
quía Social. 

Aquest esperit no perdura. Canviá una di
nastía, i amb ella la sort Catalana. Els dirigents 
ja no eren catalans, no continuaren la política 
nacional, rebutjaren l'escalf del Poblé, per di-
vidir-lo i entregar-lo a Tenerme. Calia no donar 
solució ais seus problemes, abatir la seva cons-
ciéncia nacional. 

Així s'arribá després d'haver-lo desangrat a 
la sentencia arbitral de Guadalupe. 

Des d'aleshores, Catalunya deixá de manifes-
tar-se, i quant ho feia, vinculava la seva protes
ta ais problemes deis altres, a les lluites que li 
eren alienes. Perdut el seu esperit nacional, s'a-
dormí també el seu sentit social. 

* * * 

El corrent italiá, en el segle XIX torna a 
vincular a Catalunya en el món real. Els 
catalans hi ocupem un lloc d'avancada. El 
sentit social creix, amb el creixent indus-
trialisme, que refá Catalunya. Amb ell hi nei-
xen els primers fruits del moviment social: 

Abdon Terrades i Narcís Monturiol. Des d'a-
quest moment tenim a Catalunya representants 
de totes les teories que han tingut un valor in
ternacional. 

El nacionalisme en forma de regionalisme, 
pren eos en l'ánima popular, és el primer perill 
veritable que es planteja a Espanya. Els emis-
saris de Moret volen repetir les gestes de la di
nastía estrangera. El poblé segueix, pero ben 
prompte es dona compte, que és victima d'un 
engany. Per aixó vol cercar la reivindicació so
cial dintre del cataianisme. Sorgeix la Solidari-
tat Catalana, mentre Prat de la Riba abriga 
l'esperanca de qué Campalans sabrá constituir 
un veritable partit socialista cátala. Fracassa 
Campalans i amb ell l'esperit d'unió entre els 
sectors socials del poblé cátala. A ell succeeix 
la mort de Prat de la Riba. 

Les complicacions económiques son greus. 
Barcelona passa a ésser la seu internacio
nal de l'anarquisme. L'afluéncia de gent 
del nord i del sud destrueix les incipients 
jerarquies socials i económiques que Prat 
de la Riba volia construir. L'rrr.migració cada dia * 
és mes forta. Catalunya, pero, es capté de la seva 
organització i reacciona, cada dia mes iatensa-
ment. El seu crit és l'unitat de direcció i l'integri-
tat. Vol la seva estructura social la ssva jerar
quía. El seu crit d'angoixa és el mateix que res-
sona per l'occident europeu. A poc a poc es tor
nen a dibuixar dos camps en el cataianisme. Un 
de retret en el regionalisme, l'altre d'avancada 
en un nacionalisme obrerista. Es succeeix un 
gran canvi: els que eren direcció passsn, en part, 
a ésser reducte. I els que eren reducte d'avan
cada passen a la direcció. Tots dos actúen i te
men. S'emmirallen l'un a l'altre. Volen ésser 
mes i ádhuc es barallen. Tots dos volen arrosse-
gar a la joventut a la seva cleda. En aquesta si
tuació torna a aparéixer el sentit de la dinastía 
estrangera. Abans era d'avancada social, en-
guany és de retrocés. 

La nova generació és l'expressió del retroba-
ment nacional de la col-lectivitat catalana. A 
ella correspon l'estructuració de les noves di-
rectrius nacionals que, en l'ordre Social i en 
l'ordre Polític han ¿'impulsar Catalunya en el 
futur. Vol solucions catalanes, i sois espera de 
la seva ordenació i del seu treball. 
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Catalunya sois creu en ella mateixa: Catalu
nya sap que té un camp que es deu pl conreu, 
unes fabriques per produir i un comerc. per ex
portar el fruit del seu treball. Catalunya té una 
missió i un futur. 

La seva realització está condicionada a una 
organització social eficient i justa, que reguli 
les forces de producció i organitzi el joc ligne 
deis factors socials posats al servei de la collec-
tivitat. 

L'eficiéncia de tot moviment depén de tres 
factors que té de preveure el comandament: 
Disciplina del militant, signe d'ordenació inte
rior; preparado material, signe de capacitat de 
lluita, i ordenado exterior de les consignes, es
trategia. 

En el dur camí de la victoria, no son els sacri-
ficis mes vistos els mes penosos i apreciables. 
Una gesta heroica pot ésser filia de l'exaltació 
d'un moment. La imposició constant d'una dis
ciplina significa el joc de les millors de les nos-
tres qualitats moráis. Disciplina és el renuncia-
rñent de la nostra personalitat a profit de l'éxit 
collectiu. Disciplina és ofegar l'actitud que la 
contrarietat o el despit d'un moment poden pro
duir. Disciplina és actuar en el moment que 
hom sigui requerit. Disciplina és sacrifici, petit, 
pero penós, de cada dia, de cada hora, sempre 
i en totes les ccasions. 

Un movirr.ent ordenat vers unes finalitats de-
terminades té unes etapes prefixades, que cal 
complir inflexiblement. Els moments fácils o di-
fíciis, poden aconsellar el ritme accelerat, o la 
lentitud. La impaciencia del militant, la seva de
magogia, poden produir la mort a l'organització, 
en situació temporal d'inferioritat. Que ningú 
temi semblar passiu, ni menys ardent en les se-
ves conviccions, perqué la seva actitud no sigui 
en un moment valenta. El triomf del seu ideal 
depén tant de la seva passivitat del moment. 
com de l'heroisme que li exigirá mes tard. La 
pitjor covardia, és la por de semblar co^ard. Ac-
tuant cohesionadament, disciplinadament, d'a-
cord amb les consignes que es rebin, tothom com-
plirá amb el seu deure. Els propis impulsos, do-
nat el camp forcosament limitat de visió del mi-

Per a aixó, Catalunya necessita un govern que 
faci seus els interessos del poblé lliberat i un 
Capital al servei del Treball Nacional per a evi
tar que siguin instrument d'explotadors. Abomi-
nem el capital estranger, el qual només és ins
trument de lucre per a ells, i les preteses solu-
cions socials forasteres que responen a finalitats 
polítiques i económiques d'imperialismes estran-
gers. 

; litant, ens duen a actes fácils de lluiment. El sa
crifici d'aquestes ocasions d'éxit personal, en son 
e:iigits per la disciplina, i ens serán agraits mes 
oue cap per qui vegi l'actuació de tots i de ca-
dascú. 

I aquesta disciplina, tant mes que en e¡ triomf, 
és necessária en la derrota. Per ella, l'esperit 
no s'abalteix, per ella continua l'esperanca i la 

) fe en l'esdevenidor, per ella, els quadres es re-
. fan automáticament, i reprenen el seu ritme les 

formacions trencades per l'adversitat. 
Si tot comanament té dret d'exigir deis seus 

t subordináis disciplina, té el deure d'imposar-la 
i per la confianca que d'ells ha sabut guanyar-se. 
- El dirigent és el primer soldat entre els seus. La 
! seva categoría es guanya, es manté, no per posi-
, cions adquirides, sino per una superioritat en-
¡ vers aquells que han acceptat el seu guiaíge. Per 

aixó la missió del dirigent és el superar-se cons-
tantment, en tots els ordres. El Cap será sempre 

l el millor, el mes preparat, el mes bon company 
El seu esforc será el manteniment d'aquesta su-

i perioritat moral, intel-lectual i ádhuc física, so-
- bre la seva tropa. 
, La preparació d'un organisme eficient per rea-
i litzar en l'únic terreny possible les nostres aspi-

racions nacionals, és tasca dura... 
i Ens caldrá prescindir de molts prejudiéis, ens 
I caldrá acceptar fets que repugnen. Pero reivin

diquen! el dret d'emprar contra l'enemic els ma-
i teixos mitjans que usa per sotmetre'ns, i de qué 

es val per imposar-nos la seva voluntat. La digni-
tat d'homes i patriotes ens imposa uns deures, i 

- no serán els sacrificis materials mes durs els que 
ens faran recular. 

La tropa millor será aquella que portará el 

Disciplina i estrategia 
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convenciment de la Justicia de la seva causa, de 
la necessitat del sacrifici de la seva vida per la 
immortalitat de l'esperit que representa. Aquest 
convenciment moral, pero, no és tot. 

La guerra pren cada dia caires mes amenaga-
dors, mes impersonals. La lluita de l'home con
tra í'home pren caires d'anécdota. Es la gran 
lluita del material, de les col-lectivitats. Han es-
tat posats en joc nous elements de combat. I la 
dessídia d'un poblé retrógrad i decadent, que ha 
convertit de fet el seu terrer en «res nul-lius», des-
prés d'haver desaprofitat les dues grans ocasions 
que la historia li oferia a América, i en el des-
gavell europeu del 14 al 18, ha deixat indefens el 
nostre poblé enfront ais dos grans enemics de la 
població civil, el gas i l'aviació. Espanya, que des-
prés d'haver desviat Catalunya de la seva tra-
jectória, no ha sabut veure ni seguir la seva, ha 
tallat a gratcient totes les possibilitats a la Jo-
ventut Catalana d'instruir-se eficagment en l'or-
dre militar. Per incapacitat propia, puix que no 
ha sabut crear-se ella mateixa organismes de ve-
ritable valor en l'ordre militar docent. Pero 
també perqué ha volgut tenir-nos a la seva mer-
cé per la nostra ignorancia, podsnt emprar con
tra nosaltres impunement tots els seus elements 
de combat. 

La Joventut Catalana ,que es capté d'aquesta 
falla, que ho és també de tot el nostre moviment, 
ha de suplir-la peí seu propi esforc, utilitzant els 
migrats mitjans que al nostre abast posa Espa
nya, i creant-ne de nous si cal. 

Tenim el deure de procurar-nos uns coneixe-
ments que ens son indispensables. Pero no obli-

dem que sois podrem utilitzar-los, si la nostra 
capacitat física és suficient. 

I d'ací se'n deriva la necessitat de completar 
la nostra formado en una intensa práctica d'e-
xercicis físics. Poder resistir físicament és no de-
fallir moralment. 

Tota consigna ha d'ésser fruit d'actuacions an-
teriors, i causa d'efectes previstos. Es el pía d'ac-
tuació, de realització inflexible al que hem d'a-
temperar tots els nostres actes. En els moments 
decisius, no haurem de deixar res per l'impre-
vist. Tenim trágic exemple en actuacions re
cents. 

La manca de capacitat, la manca de prepara
d o en tots els ordres, ens portaren a fracassos 
lamentables. La historia no ha de repetir-se. 

El nostre triomf ha d'ésser el triomf de la pre
parado serena, el triomf de la superació física i 
de la superació moral. 

El catalanisme, fins ara, en tota la seva renai-
xenga, no ha forjat cap heroi. S'ha acontentat 
amb símbols. I és que damunt del poblé cátala 
no ha pesat encara l'ombra paorosa de la tra
gedia, ni la fretura de la victoria. Les ansies d'a-
lliberació no han estat definitives. 

Una mort trágica tingué el 6 d'octubre. Em-
portat peí destí, morí Jaume Compte, bon com-
pany i bon patriota. Des de la «Bandera Negra» 
a Estat Cátala Proletari, fins el 6 d'octubre, vis
que en el silenci i en el sacrifici per a la revolu-
ció nacional i social i per al nacionalisme inte
gral. 



Els designis del nacionalisme universitari 

En la renaixenga de Catalunya, en la lluita 
per la cultura catalana, en la seva afirmació per 
l'expansió, el moviment universitari n'és l'ele-
ment propulsiu, mes dinámic. Dirigir la cultura 
és forjar el sentit del peñsament artístic i litera-
ri, polític i militar, económic i social. Es formar, 
en conjunt, una unitat de direcció en l'ordre na
cional. Per aixó el moviment universitari és i 
será per la cultura, el que ha estat i será Cata
lunya el moviment nacional. Generacions fra-
cissades políticament han estat estérils per a la 
cultura. Així també generacions estérils per la 
cultura han estat fracassades políticament. 

Els designis del nacionalisme universitari son 
els que senyalen la valor potencial del futur. 
Per aixó els estudiants lluitem per la Universi-
tat, per la nostra Universitat Catalana, en cons-
ciéncia de qué lluitem per la cultura i per la lli-
bertat patria, per la Nació Catalana. 

El nacionalisme universitari lluita per la inte
grado i per la direcció de la cultura, per sos-
treure-la deis efectes deis seus detractors es-
trangers i estrangeritzants. 

Cal ajudar els valencians i mallorquins per a 
la catalanitat... Ajudar a tots per la seva Uni

versitat, per la nostra cultura, per la nostra na
ció. 

Per les Universitats: centres d'estudis de les 
virtuts nacionals, per fer d'elles un eos viu, un 
estímul del poblé i una esperanza per al futur. 

La lluita per la cultura, lluny deis internacio-
nalismes despitats deis que veuen irreductible 
el nostre sentiment nacional, té una direcció i 
un ritme al pas del qual es succeeixen els esde-
veniments i els estats d'esperit col-lectiu. 

Per aixó el nacionalisme ha de «volar i no 
deixar-se sobrepujar», ésser moviment de lluita 
per a imposar la seva concepció. Ha de saber fe-
rir a tots els que se li oposin. Ha d'ésser movi
ment d'avancada. 

—Que temin els que un dia foren... i avui dia 
no son... 

—Que temin els que amb el seu nom embru-
taren... 

—Que temin tots els que ofengueren la pa
tria. 

C u I t u r a 

Extraiem d'un interviú celebrat amb una per-
sonalitat suissa i publicat en un periodic cátala 
fa uns dos anys: 

«CORROBORANT... 

...«el que m'interessa és la visió de la vostra 
nació mediterranitzada, visió llunyana, pero ca
da dia mes ferma en el desenvolupament de to
tes les facultats d'harmonia i de cultura. I creieu-
me, a l'Europa li manca en gran manera una 

Catalunya única i forta; car el vostre país té la 
bella visió de rejovenir, al meu entendre, els ho-
mes. El vostre poblé será, ha d'ésser el centre, el 
cap deis pobles occitans d'on nosaltres n'espe-
rem la influencia civilitzadora. Es una de les 
mes consoladores perspectives per al món futur 
aquest rejoveniment de la vostra raga. Car jo 
cree que el món occidental ha perdut la unitat 
de la seva ánima en perdre el vostre poblé ja al 
segle XV, 
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Visió del passat de Catalunya. Orientació per al futur... 

Catalunya neix amb una doble lluita: contra 
el nord i el sud. Unes vegades ha d'imposar-se 
ais sarrams, dominació ardent, pero de foguera-
da; altres vegades contra els francs dominació 
mesurada, sistematitzada. Es la realitat crua de 
tota la nostra historia. Del sud sempre venen ton-
gades de persecució, d'odis, de venjances; és Tai
re del desert i de les estepes unes vegades calmos 
d'altres vegades irrespirable; és aquell sentit trá-
gic, fatal de la vida que inspira tots els seus ac-
tes; és la terbolesa oposada a la diafanitat medi-
terránia. Al nord hi ha una mirada persistent, es-
piant el moment propici, el moment fatal per a 
dominar; és una preocupació constant, el que 
mou aquella gent. 

Catalunya es forma administrant la furia deis 
dos pobles rivals; creix reconstruint-se ella ma-
teixa, unint-se estretament en una sola aspira-
ció. Catalunya s'uneix amb Aragó, que repre
senta una muralla de salvaguarda contra les im-
pertinents invasions del sud. Mentrestant, per 
aquella forca del destí, admirablement preparat 
per la benedicció apostólica, l'hegemonia, que 
Catalunya havia tingut a Faltra part del Pire-
neu, es perd. 

Catalunya restringida al nord, salvaguardada 
de Tonada de ponent, només li resta, per expan
sionarle, Tampla mar salada, pródiga de gestes 
i de gloria; i es llenga ardida, emprenedora, plena 
de vida a la conquesta d'aquell est. La creixenga 
de Catalunya atemoreix les altres potencies en 
formació i Pere II el Gran ha de lluitar contra 
tot el nord ajudat per tot el món que vol aixa-
far-lo. Es que Catalunya en aquest moment re
presenta el sentit imperial deis Hohenstaufen, 
está emparentada amb els gibelins. Es el momsnt 
de la plenitud de Catalunya, és el moment que 
domina, imposa liéis ais vencuts, fins controla 
papes: Bonifaci VIII. 

Catalunya dubta entre Texpansió mediterrá-
nia i Texpansió peninsular, és que Aragó, la se-
va muralla contra els vents ardents del desert, 
falla, no respon al seu fi historie, com un tascó 
entra l'esperit de ponent per les terres aragone
ses. Pere III intenta solucionar el problema, vol 
dominar-ho tot, pero la tendencia marítima gua-
nya, és mes forta que no ell i se Temporta sense 
solucionar el problema peninsular. El rei diu, 
mirant a llevant: «Beneida térra de lleialtat». 

I quan ve de ponent, dona grácies a Déu que Tha 
deixat «sortir d'aquella térra rebella i malva
da». Mor sense haver pogut donar solució defi
nitiva al problema. Fou el rei que tingué mes 
visió política. 

Joan I no governa. El poblé té un repós des-
prés de tant de frenesí, de lluita. Es dona a la 
mollesa i oblida els problemes plantejats que li 
demanen solució. Martí THumá no pot fer-lo 
retornar ardit a la lluita, és que ell també estava 
dominat peí repós. No tingué forces per reaccio
nar i claudica, primer ell i després el seu poblé. 
Ponent dona la primera batalla i la guanya. 

Mentre Catalunya dormía, grans interessos 
s'han anat creant a Tentorn d'ella. El poblé ne-
cessita rei. A ponent han trencat la muralla i es 
desborda un vent maléfic sense que el poblé es 
desvetlli. A Tajuda d'aquests interessos el Papa 
Luna hi posa els seus. L'esperit cessarista euro-
peu —el nord— no veu amb mals ulls la desin
tegrado de la potencia mediterránia. I Catalu
nya demostrá davant el món que no tenia els 
fonaments per aquella grandesa. No tingué sen
tit nacional, ni responsabilitat i fou dominada, 
absorbida. L'imperialisme castellá es sobreposá 
a l'imperialisme cátala, és que el primer era jo-
ve, el nostre ja reposava. Catalunya, després, 
per aquella forca del vent de ponent, que en 
aquell moment estava molt ben administrat per-
dé la seva psrsonalitat. Reacciona, pero és do
minada; paulatinament va perdent vida fins que 
no li resta ni la propia llengua. 

Pero el vent de ponent perd en intensitat i 
Tatmosfera que asfixiava és aclarida per Talena-
da de la mar i Catalunya reneix. Quan mes perd 
la forca de ponent mes puja Catalunya. El nord 
ara s'espanta. 

Passa un segle de retornar a la vida i Catalu
nya es troba sense programa, ni orientació. No 
sap si constituir-se en personalitat i mirar a la 
mar altra vegada, o intentar dominar ponent. La 
joventut que porta un programa ha d'imposar-
lo. Catalunya no pot dominar ponent. El vent 
está massa endarrerit; només pot fer, i aquesta 
és la nostra missió, que mai s'aclareixi i disgre
gar-lo. Al nord hi tenim Tenemic secular, Tirre-
ductible, aquell que promet, ofereix, amoixaina, 
pero et fereix amb les seves urpes traidores, tam
bé hem de disgregar-lo. Encara ens té trocos de 
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la nostra ánima nacional. Només de la desinte-
gració deis estats enemics pot sortir-ne Catalu
nya, la petita o gran nació mediterránia que el 
món civilitzat demana. 

Només ens resta, dones, la mar, i l'esperit deis 

En els destins culturáis de Catalunya s'ha sos-
pirat i es sospira sovint per una normalitat en 
el món de les lletres. Les noves promocions ca
talanes sabem, que normal, gairebé sempre, és 
sinónim de corréete, discret, d'encimbellament 
de la mediocritat i per aixó advoquem per la 
puixanca i l'hegemonia de cobejables anormali-
tats, com la follia del sant o del geni. 

L'inconcebible, pero, és que s'hagi tractat d'as-
solir els ideáis d'imperi de la nostra cultura per 
camins purament literaris. Com pot parlar-se de 
normalitat literaria en un poblé marcat amb l'es-
tigma de l'esclavatge, quan la nostra cultura és 
internacionalment ignorada, i les nostres lletres 
son considerades un apéndix o una modalitat re
gional. La vida espiritual, les lletres i les arts 
deis pobles son i arriben a eclosions genials en 
époques d'intensa vitaütat col-lectiva. I és que 
el geni és una espuma divina, que per a créi-

Mentre els veritables valors del catalanisme 
cultural romanen menyspreats i arreconats, les 
impoténcies mes manifestes, «elles mateixes», 
es canonitzen com a máxim valor. Les mediocri-
tats son elevades com a dirigents d'una esperi-
tualitat catalana. No teñen sentit collectiu, no 
teñen altre respecte que el de la seva cama
radería. Miren mes Fautor, que la seva obra. 

El veritable intel-lectual és l'home que té una 
visió clara deis problemes i ajuda a resoldre'ls. 
I per aixó, abans que intellectual, és home. Un 
home que viu i s'apassiona, frueix i lluita per 
l'ideal, que ha viscut primer que els altres. El 
qui davant deis problemes de la vida moderna 
només vol ésser espectador, renuncia a la part 
de responsabilitat que la vida li assigna, cons
cientment renuncia el seu deure d'home, ¿no 
será que té l'ánima morta? 

Hohenstaufen. La mar, pero, que no ens faci 
grans, oblidant la nostra formació o aquell po-
nent temible. Només el poblé que es vigila, do
mina i mai reposa pot ésser lliure i gran com 
nosaltres volem que sigui Catalunya. 

xer i fer-se flama necessita d'un remolí d'ímpe-
tus i fervors nacionals. 

El nostre ambient literari és irrespirable. 
Pero, no per manca de elements vitalitzadors, 
sino per un conjunt de forces deletéries i exter
nes que anullen o afebleixen llur actuació. No
més la Catalunya lliure i puixant, amb un sentit 
patriótic exacerbat, cohessionador de designis, 
creará valors universals perdurables. 

Cal que tots els homes de lletres, peí camí del 
nacionalisme, visquin per les lletres i les arts 
al serveí de la patria. Que la joventut intel-lec
tual de Catalunya es faci l'ánima tivant, polié
drica, menyspreadora de la vida cómoda, impe
tuosa i dinámica, la qual, en lloc de recloure's 
en un professionalisme sense viabilitat, projecti 
i imposi el seu esperit al poblé, per a convertir 
les virtuts i forces individuáis en virtuts i forces 
collectives. 

L'intellectual ha d'ésser el dirigent del poblé, 
i per aixó ha de viure amb ell, ha de sofrir amb 
ell, ha d'humanitzar-se i comprendre. La seva 
funció al món, no és la lluita amb els editors 
i els crítics, sino que ha d'ésser l'educador de 
la humanitat, i no podrá realitzar aquest fi sino 
té una grandesa d'esperit i una visió ampie de 
la vida. Ha d'analitzar i estudiar la seva respon
sabilitat, els seus deures de dirigent de la multi
tud i ha de fer conscientment actes propis d'ho
me envers els altres homes. 

Només d'aquests intellectuals pot esperar con-
sell la joventut catalana, pero que recordin, que 
qui aixeca'una bandera ha de lluitar, i morir 
si cal, per ella, i cal també que no n'esperi un pre-
mi, només haurá aeomplert amb el seu deure. 

Senyalament deis destins literaris 

Els deures de la intel'lectualitat 
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De la revisió del catalanisme al nacionalisme integral 

El catalanisme s'ha creat d'al-luvió. Totes les 
generacions, des de comentos del segle XIX fins 
ara, hi han anat fent la seva aportacio, damunt 
la qual havien fet els seus predecessors. Pero 
nosaltres ens trobem avui amb qué la nostra 
aportacio al catalanisme és diferent —gairebé 
diríem está a les antípodes— de moltes de les 
que s'hi han fet fins a la data. Per aixó som re-
visionistes. L'experiencia dolorosa deis fracas-
sos soferts en la lluita per la llibertat de la 
Patria, ens demostra que cal canviar radical-
ment d'ideologia i de táctica. Sois unes poques 
idees básiques han de restar després d'aquesta 
severa revisió que anem a fer, unes idees que 
tinguin tota aquella immensa forga dialéctica 
que necessita el poblé que va vers la Renovació 
Nacional. 

Hem de vigoritzar el catalanisme deslligant-
lo deis perjudicis historicistes burgesos, que 
s'han apartat del nacionalitarisme d'En Prat de 
ia Riba. Per aixó cal acabar amb el concepte 
de patriotisme confortable, de patriotisme sen-
se sacrificis, que és el patriotisme deis pobles 
decadents. Cal bandejar també aquell concepte 

de separatisme purament negatiu que es dona 
en certs individus quan la vidriositat s'uneix al 
despit. 

D'aquesta revisió en sortirá el Nacionalisme 
integral, el Nacionalisme que no és un partit 
politic, sino que és una concepció del món i per 
aixó no admet les divisions arbitráries deis par-
tits polítics, ni els conturbenis electorals, ni el 
«flirteig» amb l'adversari, tan grat ais liberáis. 
El nostre Nacionalisme és disciplina, és lluita 
i és mort heroica moltes vegades, pero és triomf 
sempre, a la llarga, de l'ideal; en un mot: és 
l'antítesi de la vida fácil... 

EL QUE ES LA TRANSCENDENTALITAT EN 
LA VIDA DE LA CULTURA 

Rebutgeu el que és transcendental i voleu és-
ser perdurables. 

Aspireu a ésser i negueu el que us brega. Per
qué? 

No será que esteu divorciat del solc que llau-
ra el destí collectiu del nostre poblé? 
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La revoluáó de l'esperit 

La lluita per la revolució de l'esperit és la 
lluita per una ética nostra. El cátala té uns 
deures civils i patriótics, pero de mes a mes, 
té uns deures en si mateix: una austeritat. 
Ha d'estar allunyat de tota concupiscencia moral 
i física. La nostra moral ha d'ésser basada en 
un sentit del deure, de responsabilitat, o sigui, 
que mai no és confongui amb aquell que no llui
ta, sino aquell que ensenya les armes abans del 
combat. Les ensenya, perqué está segur de la 
victoria. 

Una ética és una tensió d'esperit, és un no 
lliurar-se a les coses fácils, és un no cedir a la 
comoditat. I no mes pot teñir aquest estat d'es
perit, de consciéncia deis seus actes aquell que 
té una idealitat molt forta. Només aquell que 
sap que es deu a un altre és vigila a si mateix. 
I en el catalanisme, els dirigents i els dirigits es 
deuen a un mateix fi: a l'estructuració definiti
va de la personalitat de Catalunya. El cátala 
que sápiga que en aquest treball de reconstruc-
ció col-lectiva hi té una part de responsabilitat, 
tindrá confianca en si mateix, es vigilará i con
trolará tots els seus actes i respondrá amb no-
blesa tota invectiva propia o deis altres. 

L'art és sentit i direcció de la cultura. Es l'ex-
pressió plástica d'una realitat cultural. L'art és 
realització en la bellesa. El sentit estétic here-
dat de la tradició greco-llatina ens fa percebre 
el sentit huma i renaixentista de la nostra nació 
mediterránia. 

Per aixó és en la construcció futura de la 
Catalunya Gran, on el sentit estétic s'agermana 

El pan-catalanisme o 
El pan-catalanisme o nacionalisme integral 

és el moviment de retrobament de tots els que 
peí seu carácter i per la llengua, pels senti-
ments i per les tradicions, per la raga i per la 
historia, aixó és, per la cultura, som indiscuti-
blement catalans. Cerquem el sentit viu de la 
nació restaurada per complet en un trog de 
l'antiga nació. Ella viu en l'antic Principat. Ca-

Es una fe el que el patriota cátala sent. Una 
fe que no s'oposa a la propia religió que hom 
tingui en la seva ánima, car no hi ha lluita en
tre la religió i el catalanisme. El cátala no pot 
dubtar de la seva ánima, pero tampoc no ha de 
dubtar de la seva patria. Son uns deures que 
s'aparellen. Ha dit Torres i Bages: «Son a voltes 
dues nacions católiques les qui guerregen, com 
Franca i Anglaterra, i, no obstant, la religió és la 
que empeny el cor de Joana d'Arc a la recon
questa de la Patria perduda. Mes no és sois la 
religió, és també la patria». Patriotisme i reli
gió anaven aparellats. Per aixó nosaltres tam
bé diem: «Si quan em trobo sol parlo amb el 
meu esperit, en cátala li parlo, que llengua altra 
no sent». 

Per la fe en la vida de la nostra Patria, som 
tots uns els catalans, sense diferencia de matisos 
ni tendéncies. Catalunya está per sobre de nos
altres i hem de servir-la amb lleialtat i noblesa. 
Les claudicacions que hem presenciat es deuen 
a la manca d'aquest sentit d'unitat, i a l'oblit 
i fins a voltes l'atac del que eren institucions 
ben nostres. 

Per al nostre fi col-lectiu, tots els catalans en 
una mateixa aspiració. 

amb el sentit huma de l'organització funcio
nal. 

On la renovació artística es capté de les in
fluencies destructores de cultures alienes, que 
no persegueixen altre cosa que desorganitzar la 
cultura propia, sota un signe internacionalista. 

Catalunya té en el seu sentit estétic, la seva 
organització, el seu sentiment i la seva vida: 
el seu futur. 

nacionalisme integral 
talanitzar la Catalunya Gran és estendre l'espe
rit de la Catalunya estricta, que és l'esperit de 
tota la nostra nació. 

Cal que Catalunya sápiga exercir l'hegemonia 
guiadora de l'esperit de tota la nació antiga i 
moderna. Que rebutgi l'hegemonia materialista 
i explotadora d'una regió damunt de l'altra. 
Que es sápiga digna d'ella mateixa. 

Per l'art a la construcció futura 
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J U S T I F I C A C I Ó 

Un segle de renaixenca suposa una madurado 
suficient. Estem ja formats com a poblé. Enguany 
ens cal estructurar-nos i aquesta estructuració no-
mes la pot portar a terme la joventut lliure i forta 
que sent una disciplina, que demana el conseli deis 
vells i que té una aspirado conectiva. 

Nosaltres hem sentit aquest neguit. Hem escrit 
aquest full per encendre en el cor deis nostres com-
panys una aspirado de lluita noble i digna; inten-
tem encaminar-nos a una realitat cultural i política 
plenament jove i nova. 

La Catalunya ja renascuda demana ais joves un 

esforc de superado: la unitat de tots. L'universitari 
conscient, el que demá dirigirá el poblé és el reali
zador del que la patria demana. 

El nostre JUNY és el crit d'alerta per aquesta 
plasmado. JUNY és renovado. JUNY recorda la 
rale i dies de lluita. JUNY és el fruit. JUNY és la 
sega de tot el que un segle de renaixenca ha sem-
brat. 

JUNY ES, DONCS, EL CENACLE DE JOVES 

VERITABLEMENT CATALANS I DE BONA VO-

LUNTAT. 

A precs de molts amics nostres que no pogueren obtenir el missatge publicat a "Re-
dre?ament" puix que s'exhaurí, malgrat el tiratge de 1.000 exemplars, ens és grat 

reproduir-lo a "Juny" per a reafirmar els seus principis: 

DEFENSEM: 

L'orientació de Catalunya per les Joventuts. 
Les joventuts no son un partit polític. 
Les joventuts son una generado que lluita 

per la llibertat de la Patria. 
Per aixó la lluita per la Independencia Cata

lana és: 

Una revolució política per a la integració na
cional de les terres catalanes. 

Una revolució social per a assolir el millora-
ment constant del treballador cátala, no el d'una 
minoría. 

Una renovació artística, literaria i del pensa-
ment al servei de la Revolució Nacional. 

Una revolució moral per a extirpar la dege
nerado del eos social. 

Treballem per 

Una Justicia Nac iona l C a t a l a n a 



DE LA LLIBERTAT CATALANA 
DEPEN LA LLIBERTAT DELS 

POBLES OCCIDENTALS 

Europa, com a unitat, está vivint uns anys decisius. 
En definitiva, cal crear l'estat que retorni l'equilibri 
europeu que la profunda crisi del pensament ha des-
placat. Per la revolucio occidental, i amb Catalunya 
a l'avangada, Europa retrobará el camí per a sostrau-
re's ás l'anihilament en que es veu postrada. 

Enterrat per complet el bagatge liberalístid que 

caracterítzá el segle passat, ens cal recercar probabi-
litats en les organitzacions coHectives, d'unió d'afini-
tats i de jerarquía. 

Avui no es pensa en el «pan-Europa», perqué in-
teressos culturáis superiors fan pensar en la cultura 
occidental i tot el seu món llatí. Es a dir, l'Occident 
adopta la posició histórica enfront del germanisme. 
La política actual gira entorn de l'organització d'a-
quests focus superestatals. Es la Uuita per l'hegemo-
nia, per un estat de coses que encarni la nova estabi-
litat europea. 

O c c i r A N w 

SAKDeNy;t 

C ^ l ^ 

C O MPA N Y! 

El teu deure es compíir la missió que en la teva Patria tens 
assenyalada. - El teu lloc de treball és, a la ünwersiiat, 

EL BLOC ESCOLAR NACIONALISTA 
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D I A D A C O M A R C A L 
DE LA 

LLENGUA CATALANA 
a Esplugues del Llobregat, 
el dia 12 de Juliol del 1936 

E S P L U G U E N C S : 

Per primera vegada el nostre poblé celebra 

una Diada de la Llengua Catalana. L'alt sentit 

d'espiritualitat patriótica que significa aquest 

acte, fa preveure que el dia 12 de Juliol del 1 9 3 6 

será una data memorable d'homenatge a la 

nostra parla immortal. 

Amb la col'laboració unificada de tots els 

espluguencs esperem que aquesta Diada assolirá 

l'éxit que es mereix i que hi veurem aplegats 

tots els patriotes que vetllen peí renaixement 

de la Patria. 



D i a d a C o m a r c a l de la L lengua C a t a l a n a a Esplugues del Llobregat 

el Diumenge dia 12 de Juliol del 1936 
sota la presidencia de ¡ 'Honorable Consel ler de Cultura del 

Govern de la General i tat de Catalunya 

VENTURA GASSOL 
i p a t r o c i n a d a p e r l ' A j u n t a m e n t d ' a q u e s t a l o c a l i t a t 

PROGRAMA 
M A T I 

A les 11: A la placa de les Escoles de l'Ajuntament, PARLAMENTS PATRIOTICS 
a carree de 

J O A N F U S T E i C A N U T 
del Comité de Catalanització. 

F R A N C E S C G L A N A D E L L 
de Nosaltres Sois!. 

T O M Á S R O I C i L L O P 
(advocat), de l'Associació Protectora de l'Ensenyanca Ca
talana. 

MARÍA DEL CARME NICOLAU 
F 

RAFAEL TASSIS i M A R C A 
per les dones catalanes. 

M A R C E L - L I M O R E T A 
(i 

JOSEP M.' BATISTA i R O C A 

P A U R O M E V A 

president de la Federado de les Joventuts d'Acció Catala
na Republicana. 

(publicista), de la Joventut de Luga Catalana. 

Secretari de «Palestra». 

(professor), diputat al Parlament Cátala per Unió Demo
crática de Catalunya-

Dr. J A U M E SERRA HUNTER 
(catedrátic), diputat al Parlament Cátala i president del 
Consell de Cultura de la Generalitat (Esquerra Republica
na de Catalunya). 

V E N T U R A G A S S O L 
Honorable Conseller de Cultura del Govern Cátala. 

A continuado la Societat Coral «La Coloma» interpretará les següents composicions: L'Empordá, Les 

Flors de Maig, Els Pescadors ¡ l'himne nacional de Catalunya Els Segadors. 

Tot seguites procedirá a la clausura de l'EXPOSICIÓ DE CARTELLS que el Sots-Comité de Catala

nització té instal'lada a l'estatge del Grup Excursionista Germanor. 

En honor a les personalitats assistenfs h¡ será servit un lonx. 

T A R D A 
A les 5: A la Plaga de la República 

Escol l ida Aud ic ió de Sardanes 
sota l'organització del FOMENT DE LA SARDANA D'ESPLUGUES, a carree de la 

C O B L A M O N T S E N Y 
La Caneó del Taper Casademont 

La Festa Major Morera 

la Pubilla Empordanesa Serra 

Bell Penedés Saderra 

Rialla de Fadrina Bonaterra 

La Nit de Sant Joan Vicenc 

Durant l'acte del matí es posaren Hacéis catalans i a les sardanes de la tarda, f lo
retes. L'imposició i capta anirá a carree de la Secció Feminal i Minyons de Mun= 

tanya del Grup Excursionista Germanor. 

Organització: SotS'Ccmité de Catalanització d'Esplugues, el qual está integrat per les següents 

entitats; Associació Protectora de l'Ensenyanca Catalana (Comissió Delegada), Centre Avene, Grup 
Excursionista Germanor, Societat Coral «la Coloma» i el Foment de la Sardana d'Esplugues. 

Entitats adherides: Ateneu Cátala República (adherit a E. R. de C ) , Penya Units i Club Depon 
tiu Espluguenc. 

Assistiran a l'acte representacions de fots els Ajuntaments ¡ entitats del Baix 
Llobregat. 

E S P L U G U E N C S ! C A T A L A N S ! N A C I O N A L I ST E S l 
ContribuYu amb la vostra aportació a les despeses de la Diada. 

En cas de mal femps, fots els actes anunciáis es celebraran al local del CENTRE AVENQ. 



C o m i t é d e C a t a l a n i t z a c i ó 

CONSIGNES: 
— Feu els vostres anuncis en cátala. 

— Useu el cátala en totes les vostres activitats. 

— Apreneu d'escriure bé el cátala. 

— Porteu els vostres infants a una escola catalana. 

— La vostra premsa ha d'ésser la catalana. 

— Feu els vostres impresos en cátala. 

— Parleu cátala arreu. 

— Feu-vos socis de l'«Associació Protectora de 

l'Ensenyanca Catalana». 

— Lliureu les vostres instáncies a les Corporacions 

Publiques en Mengua catalana. 

— Quan aneu ais llocs oficiáis parleu en la nostra 

(lengua. 

— Catalanitzar-se és retrobar-se; catalanitzar-se és 

ésser sincer amb un mateix. 

— Turista cátala: bo és que coneguis món; pero, ja 

coneixes la teva térra?. 

— Catalanitzar-se és viure, pensar i actuar en cátala. 

— Compreu llibres catalans. 

— Catalanitzeu la vostra vida pública i privada. 
Tío. Comercia ' ; Riereta. 37--Barcelona 
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