SEGONA ÉPOCA

xo

SETMANARI VALENCIANISTA
Rubiols, 1, primer.-Valencia

Valencia 5 de Maig 1923

LA JORNADA ELECTORAL
Lo més trist de les eleccions del dumenge darrer, es 1‘ abséncia d‘ ideal.
Guaitarem a totes les bandes, llixquerem les proclames d‘ uns i dl altres/
sota la decorado externa glatien ací i allá unes impares intencions. Els
rétols deis vells partits amagaren un paisatge espiritual erm i desolat; els
no ais deis ca'ndidats eren una fer manga de la repetició deis enganys an
terior8.
La lluita, per tant, no ens podía interessar, com no interesa a quasi
cap ciutadá. Aquells o els altres, tant se val! I el dumenge lliscá dolgament, pacificamente sense que ningú donara importancia al sufragi
universal. Pero funcionaren amb més o menys perfecció els aparells de
traure vots, es feren totes les combinacions que tendixen a la transparencia
de la voluntad popular; i a l1 endemá es publicaren victóries tartarinesques, honestitats imaginarles, censures que teníen aplicado general.
Per la part, del govern ha hagut una intervenció despreciable. No es recorden altres eleccións—ens referim ara al Reine—en les que s! esmergara
la forga de la manera més indignant, en les que es donara carta blanca a
la gent selecta de les tavernes i del bordell Noten que agó lio ha fet un
govern Iliberal d‘ esquerra, amb filtracions reformistes. Noteu també que
per a fer millor les coses Espanya no té gent.
Els valencianistes que haguerem pogut aportar a la lluita un idealis.me i un entusiasme, restaren inactius. Encara tenim darnunt la depressió
moral de les altres eleccions. A més a més sense el favor oficial o els diners
o ll enqranatge electoral, tot hom sap que es inútil lluitar.
Excluida prácticament tota forga ideal, es descapdellaren les eleccions
com un joc dl enginy i de maldat. A vore quí tenia menys escrúpols i %n
cor més enrevesat!
La victoria ha sigut també aquesta atirióla.

Lo que diuen els altres...
GANIVET.—Per aquesta secció
passa huí el gran filósof granadí,
Ganivet. La sena lectura es interesantíssima. En una lletra a Na
varro Ledesma deia lo següent:
“Dos pregona errors han tingut
aquesta ternps desastrosos, dos
errors en un sol, el desig d‘ unifi
car i centralitz ir: la creació de les
gians nacionalitats i P exaltació de
la corapeténeia. Tú recordaves díes
arrere els temps felicos de Grecia,
fiuan encara no havía aparegut la
idea estúpida d‘ aufegar la vida de
les ciutats amb llacos d‘ unió polí
tica, que es una espécie de confraternitat en que tots s‘ abracen per
a... reventar-se. Ha hagut altre
moment semejant a aquell, el renaiximent italiá, preferible, ni h'i
ha que dir-ho, amb ses petites lluites, a la unitat nacional amb que
huí es divertixen els mostrea veíns
del Mediterrani.»
De 1‘ «Epistolario», aon figura
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adotzenen i es convertixen en sers
anónims i moren adherits a algún
cárrec d‘ oposició o lliure elecció.
¡Abaix, puix, aquesta centralització que convertix en ridiculeca
el provincianisme! Com 1‘ ideal de
huí es eixamplar la nació a costa
de Portugal o del Marroc, siga 1‘
ideal de demá crear en cada ciutat
la polis autónoma a on els ciutadans puguen viure en familia, quí
sap si passetjant en máuegues de
camisa i filosofant baíx la direcció
d' un Arisióteles.»
El patriotisme es un sentiment n^cessari per al
desenrollament de 1‘ íiumanifat.
Fran9ois de Kossutli

Significado del decret de Felip V
el 29 de Juny de 1707
En la vida de les nacionalitats,
els esdeveniments capdals de llur
historia cristalitzen en trascenden
tal fets polítics que plasmen una
cadena u obrin les portes a la llibertat nacional.
Pera Valencia la malestruga
batalla d‘ Almanca fou ratificada
amb un inri infamant amb la
publicació del decret de Felip V
del 29 de Juny d‘aquell raateix
any, 1707.
En dit decret es día que considerant que Valencia, junt. amb P
Aragó, li havíen estat rebels i que
tocant-li a ell el dominio absoluto

P anterior fragment, extraguem
també aquest altre:
«Jo comprenc que facen molí
en Madrid els que comprenen la
vida madrilen.ya, Galdós el primer.
Pero ¿qué feu Zorrilla i qué faríen
Pereda o Verdaguer, aquesta dos
regionalistes durs de pelar, com
aquell regionalista al sen modo, ja
que vivía en una regió separada de
la nostra per uns quants segles? Siguent tan poca els que en Espanya
passen de la marca, se nota que
encara d‘ aquesta la major part no de los referidos reinos de Aragón
fan la mitat de lo que podríen, per y Valencia... i que per el JUSTO
pura falta d‘ ambieut propi. D‘ aci DERECHO DE CONQUISTA que
1‘ urgéncia de relaixar els tan fu de ellos han hecho últimamente MIS
nesta vineles socials que desde ARMAS i volent reduir tots els
principis de segle s‘ han anat ama- seus ¡Dobles a la uniformidad de
rrant i estretint després amb auxi- unas mismas leyes, rezos, costum
li deis ferrocarrils.
bres y tribunales, GOBERNANDO
Huí tots els gurritapos (i jo el SE ÍGCALMENLE TODOS POR
primer) que acaben la carrera al- LAS LEYES DE CASULLA, per
§en el vol fa9tiguetjats per la vida lo tant donava por abolidos y dero
local i se plantifiquen en la metró gados todos los referidos fueros,
polis, a on algú, pot ser el més rude privilegios, prácticas y costumbres
i dur i inútil resistix 1‘ aclimata- hasta aquí observados en los referi
ció, pero a on els més dóbils s' dos reinos de Aragón y Valencia;
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siendo mi voluntad que éstos se re
duzcan a las leyes de Castilla...»
Está claranxent constatat que
era per ei dret brutal, que a Felip V li semblava raolt just, de la
conquesta i per imposició tiránica
per lo que Valencia té aqüestes
liéis que son continuació de les de
Cast'ella; i per lo que atreu es usa
da la 1 lengua castellana.
No es per amor ni per llibérrima i expontánea voluntad costra.
Es per el mateix procediment i la
mateixa manera que els cP Irlanda,
Egipte i la India parlaven inglés;
de la mateixa manera que s‘ imposava 1‘ alemany a P Alsacia i Lortiia; com s‘ imposava P alemany
i rus a la Polonia; com s‘ imposava
a Trieste i a Finlandia i a Txecoesloxaquia, Serbia, etc., llengues
que no eren les propies; com se du
ara el castellá al Marroc, encar
que en 1707 eís verament civílitzats erem nosaltres.
El Decret de Felip V, aquell
que digué valencianos y otras gentes
de mal vivir, es en tot semblan!, i
d‘ una trascendencia tan interna
cional com el tractat d*1 Utrech i
altres semblants.
Cal només per a que tinga renom la conciencia plena de Valen
cia, que encenga la protesta persistent que fasa meritoria la llibertaí.
Si en aquells teraps fou possible
la implantació, era després d‘ exilar centenars de persones de lo
més florit de la cultura i els estaments socials, cora ara es posible
la continuació per la vergonvosa
ferraba d‘ un caciquisme repug
na nt que amparat i protegít per
els organismes oficiáis, embrutix
al poblé i imposibilita el lliure expandiment del ver esperit de Va
lencia.
Quan els valeneians deixen de
ser cossos sens ánima, autómatea
<P un poblé de raortes recordantes,
P'stífers cadávres d‘ una patria
que s‘ empenya en viure enmetzinada, allavors el Decret infamant
del conqueridor d‘ un día reviurá
en el llibre de les injusticies i dirán
al mon F anhel de troncar unes
cadenes i refer la Patria presonera
amb la llengua propia,. amb les
liéis propie3, sens uniformismes
perniciosos, llavant P afront del
dret absolut de la conquesta.

V. Tomás i Martí
Jo desconfíe de les perso
nes que pretenen entusias
marse per 1‘ Humanitat i
comencen per girar 1‘ es
quena a la part d‘ Humani
tat que els es més próxima
i familiar.
Max Nordau.

aquestos senyors no tinguen el
diner que a Frat ga i a Bélgica te
men les empreses constructores
Ens costa treball confessar-ho, deis seus estadis. Pot ser que en
pero cada día estem més conven- lloc de fer una obra sólida, com
cuts de la mesquindat del nostre precisament es neeessita per a
esperit. L‘ apocament que raani- evitar un possible contratemps,
festem sempre en totes aquellos s‘ enrecorden que son a Valencia
qüeetions d' ord e espiritual; 1‘ en i es posen a tó amb el mal gust
tusiasme que £ns manca per a en general, fent una cosa provisional,
lamarnos per les cimes de tota per a «aliar tirant»...
mena d‘ ideologíes, també es raaniPot ser, en fí, que després de
festa—pot ser en raajor grau—-en fet 1‘ estadi la gent no hi vaja
tots aquells asumptes simplemente perque pense que ‘s massa lluny.
materials. Per eixemple: tota mi- I com ara han pujat de preu els
llora de la ciutit ens sembla un tranvíes de circumvalació...
somni irrealitzable—¡tan acostuEnric Duran i Tortajada
mats estem a 1‘ estancament i al
parasisme!—i quan per un miracle
de condescendencia ens fan 1‘ al
No es cert que hi haixca
umina d‘ una petita coneessió, ens
cap antinomia entre la idea
admirem i no arrivem a compendre
com som mereixedors de tanta bede Patria i la solidaritat in
nauranga.
ternacional.
En aquesta situació del nostre
Paul Deschanel.
esperit feble, arriven uns senyors
amb el projecte de sanejar el caixer
del riu—¿Sanejar el riu? ¡Cosa in
comprensible per a nosaltres!—i
^
‘EN LA ATENAS
convertirlo en estadi. I tot seguit,
(S
per la nostra part, comencen els & MEDITERRANEO»
obstácles i les somrises incrédules.
¿Sanejar el riu? ¡Ja, ja! ¿Un estadi
capag per a noranta o cent mil
ánimes? ¡Ja, Ja! ¿Projecte de consNingún lloc més a propósit per
trucció en un mes i mig? ¡Ja, ja!
Aqüestes somrises de incredu- a tractar de P Ateneu de Valencia
litat ens recorden leS d‘ aqueil que aquesta secció que titolem irópagés castellá que quan li ense- nicament «En la Atenas del Medi
nyaren per primera vegada un au terráneo», ja que al cap d£ a valí
tomóvil en marxa, digué: «A mí 1‘ Ateneu en la seua eignificació
no me engañan; caballos van den primera está lligat a 1‘ Atenes vetro». ¿No vos sembla que a Valen ritable, a P Atenes única.
En la Ciutat de Valencia hi ha
cia hi ha molta gent per a la que
una
cÓ3a que es diu «Ateneo Cien
sempre i en tots els asumptes «van
tífico, Artístico y Literario», enca
caballos dentro»?
Hora es ja de pensar que a la ra que més propi sería dir-li «Mau
nostra ciutat—per desgracia—no soleo ui Científico, ni Artístico, ni
‘s fa res que no hagi segut fet anti- Literario». Efectivainent: allí raai
cipadameut en altres paisos. ¿Per sol ha ver, com vulgarraent es diu,
qué, puix, eixe gest d‘ assombre a una rata... metafórica; ratés reais
potser que n‘ hi haixquen. Solala mes petita innovació?
Res de particular té lo que per ment de tard en tard va algún
a nosaltres sembla maravellosa senyor a desembotellar coses sense
construcció d‘ un estadi al caixer substancia o algún jovenet que es
del riu. A Franca, a Bélgica i a creu una mentalitát maravellosa.
Suissa aixó ja es cosa veila. Res Pero, repetim, lo general son tenede particular té tampoc el projecte bres o solitut «por doquier».
Agó es un desprestigi per a la
de construcció del estadi en un mes
i mig. En sis díes construiren ais Ciutat.
I creent ho així—segons diuen
Estats Units 1‘ enorme gradería
desde la que un millo d‘ánimes —uns intel lectuals s‘ han proposat
presenciaren el campionat de boxe fer els treballs necessarís per a
del mon. Ciar está que aixó es un crear 1‘ Ateneu de Valencia: lloc
prodigi de rapidega que no podera on es puga anar a estudiar, lloc on
compendre ací, on totes les obres la joventut puga publicar les seues
8* eternicen i on es vanagloriem de idees, lloc on es contrasten les acplantar una «falla» en una nit. I lo tituts oposades, lloc on sempre
pitjor es que creem de bona fe que estiga vigilant Atena, dea de la
aixó no poden fer-ho en cap altra Ciéncia...
Sí. Lo meny8 que podem fer es
banda.
posar-se
a 1‘ altura de Sevilla i de
No diguem amb aixó que ‘1 pro
jecte d‘ estadi al riu arrive a ser Bilbao, que tenen Ateneus plens de
una formosa realitat. Pot ser que vida, de Vigo, que té un Ateneu
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L‘ Ateneu de Valencia
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jove... I conste que no parlera d‘
igualar a Madrid i Barcelona, que
tenen Ateneus eixemplars. El de
Madrid, fundat en 1820, ha anat
aofrint desaparicions i canvis fins
a ser una de lea poques institucions
airapátiques de la Cort d‘ Espanya.
Allí hi ha respecte per a tot: inclúa
per al nacionalisrae! El de Barce
lona, naixcut en 1860, encara que
menys conegut, ea també magnífic.
Les novetats d‘ Europa entren en
Espanya per Barcelona; i en Bar
celona entren per P Ateneu.
Vorera, puix, fins on aplega 1‘
Ateneu de Valencia. I si ea un veritable Ateneu de Valencia, no cal
dir que P acorapanyarem.

VOCABULARI
«Anaren lentament enderro•cant»... Un amic particular del que
acó escriu, al llegir en 1‘ article de
fons de Patria Nova de la setmana
paasada la frase que copie al principi, va dir:—¡Enderrocant! ¡Vaja
una parauleta! Així no vos llegirá
níngú. Busqueu paraules per a que
no vos entenguen.—I jo li vaig
dir:—A tú no et molesta que eixa
paraula no la entengues. A tú, que
eres admirador exclussivista de 1‘
idioma de Ricardo León i de «Maera», lo que et molesta es que ea
procure demostrar que el valencia
té un abundantÍ8sim léxic. A tó no
p haguera sigut incomprensible la
paraula «derrocar» trobada en un
escrit castellá i que equival a la
valenciana a que et referíea. A tú
t' encanta trobar paraules castellaues que no entens en les novel-les de Pérez d‘ Ayala, d‘ Azorín i d‘ altrea compatriotes d‘ ell...
I referit acó continuem la tasca
acostumada.
«Aquell que s‘ adresse a restau
rar-la»... Adressar-sé es dirigir-se.
L‘ adressa de Patria Nova es
Rubiols, 1, Ciutat de Valencia.
«Auditori que els escolta bocabadat»... Paraula molt gráfica es
aquesta de bocabadat. Bocabadar
es obrir la boca d‘ una manera
tonta, quelcom així com les guardioles que obrin la boca per a engolir uns diners que no els apro
nten.
«Té a dalt del seu petit cadafal
una bandera». Aquesta paraula
equival a la paraula castellana«catafalco» Pero hi ha que tindre
en compte que a‘ escriu i es pro
nuncia de varíes maneres. El poblé
diu carafal. Altres escriuer. cadafalc com el mateix Puig i Cadafalch. Finalment, sembla que la
.grafía més apropiada es cadafalc.
«¿Qué? No ho podem escatir».
Escatir es lo mateix que averiguar,
aclarir.

«S‘ esmuny la cálida paraula».
Esmunyir se es lliscar d‘ una ma
nera suau, escapar-se d‘ una ma
nera fina.
«Fueteja al que li parlaardit»...'
El fuet en valencia (com el fuet en
francés) < s P a§ot. Per tant ja es
pot compendre lo que vol dir el
verb fuetejar.
«Descriu una troballa»... ¿Caldrá explicar que la paraula tro
balla es deriva del verb trobar, de
la mateixa manera que trouvaille
es deriva de trouva i hallazgo de
hallar?
«Si al mateix temps es conreuara la memoria»... Conreu escultiu;
conreuar es cultivar.
I després d‘ haver dit aixó cree
oportú posar la raeua firma o més
correctament dit, la meua signa
tura.
EL CICERONE

EL TRIS! CAPDELLAR
Les hores capdellen
i van capdellant
el fil de la vida no ‘s trenca mai.
Si un día pararen
el trist capdellar!
Mes elles capdellen,
capdellen de liare
sens dóls ni temences,
amb més fort afany.
Si un día pararen
el trist capdellar!
Capdellen deis jovens
els jorns mes daurats;
deis nens la innocencia
sens fer d‘ ella cas...
Si un día pararen
el trist capdellar!
Deis vells més capdellen
de pressa, volant;
capdellen, capdellen
i no paren mai.
Si un día es dorgueren
n‘ el trist capdellar!
Malhaja 1‘ ofici,
malhaja el treball
que tenen les Hores
que el Temps infantá!
Deixen la madeixa,
descansen les mans,
que es dolga la vida
n‘ el mon que ‘ns ha dat!
FRANCESC BADENES
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Aquest senyor—Milá i Camps—
no cal dir que comptava amb 1‘
ajuda de la Guardia Civil. I a un
deis pobles del districte—Arenys
de Munt—va fer anar un grapat de
«números».
L‘ home es pensava que tenía
P acta segura...
I, com un mig de propaganda,
així com els emperadors de Roma
donaven al poblé enbrutit «panem
et circens» (en castellá «pan y
toros»), ell va ofrenar al poblé d‘
Arenys de Munt un partit de fút
bol. Pero no un partit quansevol;
no. Jugaríen el Arenys de Munt
contra el Canet. Ciar está que acó
no tindria res de extraordinari.
Pero ell va afegir un detall sublim,
corprenedor , emoeionant: Zamora
jugaría de porter en un deis dos
equips.
I vingué P hóra del partit. Za
mora, P ídol del «Real Club Depor
tivo Español», 1‘ amateur entu
siásme que tot ho abandona per a
entregar-se desinteressadarnent al
fútbol, estava en la porta. La cósa
anava com una seda.
Pero heu‘s ací que a un devanter del club contrari a on jugava
Zamora se li va ocórrer fer una
entrada forta al grrran porter.
Mai ho haguera fet! Per que la gent
va invadir el camp davant de tan
gran sacrilegi. Es pegaren uns i
altres. Etzétera.
Total: que la Guardia Civil va
intervindre i Zamora, per jugar
sense permís del «F. C. Barcelona»,
al que legalment pertany, ha sigut
novament desqualificat.
«Kritik», el... crític de El Pue
blo, després de parlar encertadament de la válua exigua del fútbol
madrileny, diu lo que traduim:
«En Barcelona s‘ ha construit
i s‘ están eonstruint els monumentals camps del «Barcelona», «Espanyol» i «Europa», la cabuda
mínima deis quals es de 30.000 es
pectadora; en Bilbao la diputació i
el municipi protegixen la construcció de un gran stadium capác per
’ a 35.000. En Valencia 1‘ equip
cámpió n‘ inaugura un de 25.000 i
el «Gimnástic» un altre d‘ análoga
capacitat.
I en Madrid, el «Madrid», com
obra magna i amb gran aparat, h‘
ha construit un capág per a 8.000
espectadors...
Están de més els comentaris.»
D‘ acord.

The Whip

Notes Deportives
En un districte de Catalunya
lluitaven un catalanista i un senyor de eixa ridícola entitat que es
diu «Unión Monárquica Nacional».

En I4 amor a la patria es
confonen tots els nostres
amors.
^ Cicero.
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TROSSOS I MOSSOS
En Franga s( ha estrenat la
pel-lícula titolada «Les arenes
sangrantes», que es una adaptació
de la novel-la «Sangre y Arena»
{¡vaya cardo!) del doctor de la Univeraitat de Wáshington En Vicent
Blasco Ibáñez.
Un crític de cineraatógraf diu
que «en la representació de les
corregudes s‘ han tallat els episodis
de picadors cavalls i desbudellats
que hauríen pogut provocar les
protestes d‘ una part del públic».
Franga es un país civilisat.
El senyor Lamo d' Espinosa
era, com tothorn sap, el candidat
miniteria). Pero a més també eren
candidats ministerials els senyors
Azzati i Beltrán. «Suerte que tié
uno!» que diría don Félix amb un
insult a 1‘ ética i P estética d‘ El
Mercantil.
Nosaltres n‘ estera convenguts
que el senyor Azzati per a caminar
per la vida lo més aladament possible, a‘ ha descarregat de tot el
bagatge moral i ideológic que ens
tirem sobre les espatlles els quatre
infeligos que prenim la vida en
serio. D‘ aquesta manera no direm
que ho trobe tot resolt—perque
ara mateix les eleccions li haurán
fet passar una angunia!—pero té
unes hores de feiicitat completa i
somniadora.
Ben mirat el senyor Azzati no
necessita P acta. Segurament té
menys vocació per a sentar-se al
Congrés que per a dir missa. La
vanitat d' ostentar una jerarquía
superior, tampoc creguem que la
sent. L‘ únic motiu que pot tindre
per desitjar la representació a
Corts, es el d‘ apuntalar una posició social que carix de base ferraa.
Es, puix, lógic que s‘ alíe amb
els monárauics per a ser diputat.
Fa lo mateix que Lerroux en Bar
celona. Pero Deu sap a canvi de
quántes coses inconfessables!
Lo meravellós en tot agó es que
el partit república ho tolere. Per
que no creguem que Blasco Ibáñez
s‘ enfadara ni tinga molt d£ interés
en so8tindre al senyor Azzati i en
que el seu nom servixca de tapa
dora.
Conten que el nostre benvolgut
governador, senyor Cabello Lapiedra, en els moments de vaéilació,
quan es medita ven els chanchullos
per a donar P acta al senyor Lamo
d‘ Espinosa, pregunta:
—Qué fem?, senyor Azzati, qué
fem?
El senyor Azzati, que pactá
unicament el seu triomf, va dir-li:
—Faga lo que vullga, senyor
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Gobernador. Pero si se li lleva P
acta a García Guijarro, aquests
deslluixen la visita reiaí.
Aleshores el senyor Cabello
Lapiedra s‘ ho pensá be i preferí
deixar sense P acta al candidat
ministerial a que els católics uti
lizaren els pitos en certs festejos
del mes de ftlaig.
Sembla que P anécdota no está
desprovista de veracitat. Sembla
que els católics estaven decidits a
xiular fort,
De totes les manereshi han co
ses que.devíen passar.

listes. Les coaccione gubernatives
i els diners per a res han aprofítat.
Catalunya envía a les Corts d‘ Espanya homens que estimen la sena
llibertat.
A on tenía la lluita un interés
fortíssim era en Barcelona. Hi havía la candidatura de la «Lliga»,
la radical i la d‘ Acció Catalana.
Abans la «Lliga» i els radicáis
es repxrtíen els llocs sense renyir
i tot aoava com una seda. Pero
P intervenció dl Acció Catalana ha
animat la funció mecánica de vo
tar. El nom de Rovira i Virgili
tanmateix podía esborrar de la
llista de candidats triomfants un
A Mr. Brouse el govern espa- radical com lliguero.
nyol P ha expulsat de Barcelona,
Davant d‘ aquest perill la «Lli
nornés arribar, amb le3 mateixes ga» í els radicáis s‘ han unit per a
consideracions que es podríen tin derrotar a Acció Catalana. Pero ha
dre per a un terrible malfactor.
estat tan alta la votació de Rovira
Nosaltres endivinem la causa i Virgili, que calía fer una combid‘ aquesta expulsió. Mr. Brouse, nació indecent. No obstant la comdiputat pels Prineus orientáis, lia binaeió s‘ ha fet, i Rovira i Virgili
eol-laborat sempre en diaris cata- diputat per el darrer lloc, ha apalans i té una veritable amistad amb regut amb 250 vots raenys que P
la Catalunya-Nació, que igual pot Emiliano Iglesias, al qual han proviure dins com fora cP Espanya.
clamat diputat.
Després d‘ insinuar els trets sigLa «Lliga» i Cambó mateix han
nificatius de la personalitat de volgut llevar-se de damunt la taca
Mr. Brouse, no cal passar avant: deshonrosa de la malifeta a Rovira
Mr. Brouse es considerat com un i Virgili.
enemic de la «unidad española». I
La «Lliga» declara que es cas
com no se li pot aplicar la llei de tigará ais eulpables. Pero P acta
Jurisdiccions o altra semblant, se d‘ Acció Catalana se 1‘ endú P
P expulsa.
Emiliano Iglesias.
El govern espanyol examina les
Afortunadament Acció Catala
amistats de Catalunya i li les tría. na no es una agrupació amb fins
Encara no estarán prou agraits!
electorals i després d‘ aquest cop
inqualificable, seguirá laborant per
El govern espanyol, a més, es la llibertat de Catalunya.
preocupa deis catalans que viuen
en París o en altra part del mon.
Per a aixó compta amb els recursos
Per els mancaments nacionadiploraátics, que no li fallen per listes de la «Lliga», coloborant
les renunciacions servils que fa.
amb els governs espanyols, naixAdés, pes mig de la policía pa- qué Acció Catalana, que represen
risenca, va dir a uns excursionistes ta P abstenció intervencionista i el
catalans que es tragueren uns lla- nacionalisme integral.
cets amb les quatres barres. Aixó
Aquests mancaments d‘ ara,
pot anar en les Rambles i en díes retornant la política catalana a uua
de raolta calma.
época de caciquismo i de baixa
Ara ha prohibit que els catalans irrespetuositat, farán creixer la
residents a París beneiren una forga d‘ Acció Catalana i acode
bandera... naturalraent' catalana. rarán la mort de la «Lliga». Des
El govern francés P ha corapla- prés de lo ocorregut el dumenge,
gut, oblidant-se de que eixa bandera pactan! radicáis i regionalistes la
prohibida onetjá en la guerra da- derrota de Rovira i Virgili, ningún
vant deis voluntaris catalans que home honrat pot defensar aquella
lluitaven per el dret, no sois de agrupació. La rehabilitació de
Franga, sino del mon sancer; per Cambó i la «Lliga» es difícil: potser
la llibertad de tots els pobles; per no tinguen altre camí que el de
la llibertat de Catalunya.
renunciar les actes obtingudes inEn Madrid encara es pronun decorosamónt. Pero aquest mig
cien discursos i es parla del «infa noble no entra en el temperainent
me separatismo»...
deis homens de la «Lliga», oportunistes, interveneionistes i gairebé
espanyolistes. Bon proñt i que Deu
En Catalunya els resultáis elec- els conserve la amistat deis ra
torals palessen a abastament que dicáis.
P ideal nacionalista reconquerix
per complet P ánima catalana. Sois
Impremta de Ramón Soto, Cuart, 64
han eir.it alguns diputáis espanyo-

