La varíetat d6 Espanya
Els que no volen admetre V existencia de distintes nacionnlitats dins
l( Estat espanyol teñen de reconéixer ahnenys la varíetat d‘ Espanya. La
varíetat d’ Espanya la confirmen una serie d‘ elements pintorescs que no
manquen en qualsevol alegoría d' exportació. Es segurament, una de les
poques veritats que ha tingut accés a totes les bandes d‘ Espanya i que el
temps no ha destruit encara.
Nosaltres per la riostra ideo'ogía. hem superat la visió de la varietal
espanyola. Abans de que les idees nacionalistes aparegueren en la penín
sula, existía el sentiment primari que estimara i enaltia, aquella cardqters
tipies. Després les corrents del romanticisme, en un deis seus múltiples
aspectes, descobriren al fons de les diferenciacions espanyoles el llevat de
la codsciencia nacionalista de cada poblé d‘ Espanya. I comenparen les
investigacions históriques i els treballs de critica, que a poc a poc havíen
de doriar lloc a la renaixenqa franca de les nacionnlitats peninsulars.
No obstant, dins de la limitació espiritual que comporta la percepció
exclusiva de les varietnts -esnanyoles, anem a menor les aigues cap el nostre
molí. Tant-se val que la base d: argumentado no siga proa sólida i no
permitixea apoiar en ella afirmdcions definitives. Al cap d* avall haurem
oconseguit probar 1‘ injusticia del régimen unitarista.
Tenim en primer tenue genis escampades per E<panya, de les qucls
podríemfer tres o quatre divisions ag upant les be per la llengua, per les
costuni* i tradicions o per el temperament. El territori espanyol, seguint.
un criteri geográfic, o ajustant-se ais fets econórn;cs que ens donen aquelles
agrupación8 completament deli mitades per la respectiva producció, podríent també dividirlo en igual forma. No parle ni de les altees causes de
diversitat que afecten purament a la vista.
Es indubtaUe, puix, que V armonització de fots eixos elements ha de
fer-se, no supeditant la matjoría al régimen d‘ un sol, sino respectant los
integrament i coordinant los en un ideal d‘ engrandiment comú.
En Espanya sl ha. fet sempre al contrari. Es volqué formar l' unitat i
sl emplea la forqa de les arme*; es colgué asegurar la i s‘ obliga a pendre
r esperit i la llengua dl un deis nuclis que la integren. S’‘ han seguit precisament. els procediments que ens allunyen de la llibertat pera caure en la
tiranía.

Lo que diiisii els alte...
G ALDOS.—L‘ escriptor argentí Albert Ghiraldo está exhumara
els articles de Benet Galdós. Porten
una fetxa molt llunyana. Llavors
el plet d‘ Espanya i Catalunya,
raereixía ja llargs comentaris, deis
quals extraem les ob3ervacions segílents:
«La raga que assolí 1‘ hegemo
nía de la Península, realitzant 1‘
unitat després d‘ haver fet preval
dré la seua llengua i les seues
costuras, vingué a trobar-se en con
diciona desfavorables per ala lluita
per 1‘ exiaténcia, per causa déla
despoblació que ocasionaren les

guerrea i els descobriments, per
trobar-se assentada en les mesetas
centráis de la Península (desven
taja que agravé Felip II posant sa
capital en io més árid del regne),
i per el decandiment de 1‘ agricul
tura en dita regió i les diücultits
de coraunicacions entre el centre,
el litoral i les fronteros.
...Les C.istelles s‘havíen quedat
estacionarles; 1‘ empobrirnent del
sol, la despoblació i V incomunicació retardaren els seus progresos.
El desvetllar ha sigut i e3 d‘
una lentitud desesperant. Morí tota
la gran industria que en un temps
fou gala i esplendor deis raercats
de 1‘ interior de la Península. Les
rutinee, lo ma'eis rn F agricultura

que en la fabricació, s‘ eternicen
favorides per la mateixa naturalega. D‘ ací prové un desalent de
la raga, un cert fatalismo que pre
senta totes les apariencies de la
perega i que s‘ expliquen per la
desproporció entre els esforgos i el
resultat práctic d‘ ells.»
L‘ obligar a un poblé a expressarels seus sentiments
1 les seues necesitáis en un
idioma que li es estrany,
equival a mutilar el seu
esser.
Bebel.

Els que es fan espanyolistes
Caldir a priori que creiem en
la justicia deis moviments nacioiialistes de la península en la qual
vivim? Aixó no obstant, pensem
que, com la natura humana es
feble, pot haber un moment en que
el nacionalista senta flaquejar la
seua fe.
Suposem el nacionalista galaic
que haixea lluitat contra la tova i
fofa astucia deis cacica compatrio
tas, veient que el poblé no redrega
la testa que sembla creada per a
estar ajupida eternament.
Suposem F araant de la lliber
tat vasca, que considere lo moltísaira que hi ha que treballar per a
donar li a la llengua una flexible
modernitat o que es desespere de
vore que escassegen els conaacionais que s‘ adonen de la grandesa
de la raga vasca.
Suposem el catalanista pitr que
sent Hígada la marxa del seu país
a interessos d‘ una burgesía que
especula amb el ñora de la patria.
I encara hi ha casos més terri
bles: son el deis andalir istes, el
deis aragonesistes, el d‘ aquelles
minoríes que pugnen per fer naciónaliame sense substancia nacional.
Totes aqüestes ge its que habern
esmentat, son de gran sensibilitat
civil, porque sino, no hagueren
treballat per els nacionalishres que.
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generalment, son moviments de
sacrifici. Caldría esperar, puix, que
al desenganyar-se del galleguisme,
del vasquisme, del catalanisrae,
etzétera, portades per la hiperes
tesia política es posaren a laborar
en pro d‘ Espanya, si Espanya tinguera lo que té Valonia respecte
de Flandes, lo que té Anglaterra
respecte de la India. Pero Espanya
es un organisme d‘ una politiqueta
rural, té un nombre de sabis que
es poden comptar arab els dits de
la má d‘ un manco; té menys prestigi en els afars del rnon que Por
tugal, Grecia o Turquía. Per aixó
quan veiem—rarament, es cert—
un tránsfuga de qualsevoi nacionalisme ibéric a 1‘ espanyolisme,
sentira la mateixa estupefacció
que si contemplarem la més insó
lita especie del pare zoológic més
ben provei't.
Francesc Almela
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Vives

BL055E5
Malgrat lo dit per la premsa
diaria, 1‘ enterro del pintor Sorolla
no fou, ni rnolt menys, una formi
dable i general raanifestació del
sentiment popular.
Nosaltres, sincerament, crei. m
que 'n 1‘ esmentat acte fúnebre
sobrava una mica d‘ element ofi
cial, una- mica de «sentiment ofi
cial»— ai. aqueixos uniformes i,
aqueixes xisteres sempre disposades a 1‘exhibició! —i en cambi mancava la representació del poblé.
Alguna han recordat, amb mo
til! de l‘ enterro del gloriós Sorolla,
1‘ enterro d‘ aquell altre valencia
que s‘ auomená Manel Granero,
indiscutiblement el més popular i
estiraat de tota els valenciana. I
de la comparació deis dos actes
fúnebres, han intentat traure conseqüencies no molt favorables ais
sentimenta artística i a la cultura
del nostre poblé.
Es un fet innegable que ‘1 en
terro del na aurai Granero 'fou
una verilabla i sense precedents
manifest ció de dol a la que ‘s va
associar el poblé valenciá, tot el
poblé vahn iá. En can vi en 1‘
enterro del g'oriós au’or de «La
bendició de la barca» sois figuraven els seus deixebles, P element
oficial, que per cert ben poca falta
feia, i una cantidad de públic ni
major ni més petita que quan mor
un regidor.
Es que a Valencia no s‘ estimava a Sorolla? No; no es aixó. Al
gran mestre se ‘1 estimava com
s‘ estima a tot aquell que ‘s llegítim orgull de la seua patria. Pero
es que 1‘ art de Sorolla no es art
«de públic», sino de temperaments

exquisits que, naturalment, están
en minoría. El Museu no ha tingut
mai cap «lleno» de 1G.000 ánimes
cora el té sovint el círcol trágic
del carrer de Xátiva.
Es que, ademés, el públic, el
«gran públic», el de les niara ve
llones i folies exaltacions, ama el
reclam, la teatralitat, la tragedia.
I hem de convindre en que una
cosa es morir vulgarment, ais 60
anys i en una habitació oblidada
de Cercedilla, i altra cosa es morir
ais 20 anys, trágicament, d‘ horro
rosa cornada, en una vesprada de
sol i d‘ alegría i davaut de varis
milers d‘ espectadors borratxos de
sane, de llum i de...
Enric Duran
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Tortajada

El nosfve jousnf
Tots quants vos iuteressen per
les coses nostres, que veieu indig
náis la malévola premeditació amb
que obren els governs espanyols
envera tot gó que afecta a la nostra
Patria, convindreu que es trista la
situació del joverit que puja. Educat en la seua llar en un ambient
d‘ indeferiéncia patriótica, car, si
els seus pares no tenen consciencia
de la seua Nacionalitat per que els
espanyols P esborraren de grat o
per forga ais nostres avant passats,
mal poden ensenyar-la ais seus
filis. Per fer-lo «home» el porten
després a uns tuguris anomenats
«Escuelas Nacionales» on 1( ánima
seuzilla i valenciana de P infant
s‘ embrutix baix un léxic que tarda
molt de te nps a compendre, i per
aquest retardaraeat i per la defic éucia premeditada, ix de P escola
fet 1! home ideal i sommiat per P
Estat espanyol, car, ja sab llegir
i escriure i les quatre regles, a
mes a mes d‘ estar assabentat de
les gestes del Quixot i de P historia
de los' reyes católicos i deméí glo
rias espanyolas^l be; li preguntes
a aquest infaut «enciciopéJic» si
sab quelcora d‘Almanga i heus-ací
la tragedia; de la tragedia de la
Patria, d‘ aixó, no sap res. Ja es
fadrí, ja treballa; el seu espandiment, les seues distraccions, tot es
tallat a un patró; si el seu pare es
Iliberal, ell va al casino Iliberal i
per el contrari si es conservador,
al consejador; ápats i balls, cafés
i tabernes, res més. Ileus-ací toda
la seua idealitat...
El aires de ponent es remouen
amb forta embranzida, esdevenint
horacá. Mui aquistes ventades ens
han portat cosa bona. Ais nostres
fadrius ja s‘ els emporten; a sobre
del vaixell, cab baix i tristes, els
concients, els vers patriotes, malaixen la seua impoté ¡cia actual.

Van a lluitar per el nostre enemic
secular, el detentor de les llibertats patries, per el vi de Xerés i La
Rioja. Per aquelles terres amarades d‘ un sant ideal d‘ independen
cia, qualques germans nostres res
ten encara per soterrar i com si
fossin cuadrúpecs esgotats, que ja
han donat tot rendiment, els corps,
amb manados que tapen el Sol,
desfán lentament els seus cossos,
com si els plaguera el nostre es
carní. Aquest es el fruit del cec
servilisme valenciá. Per aixó allá
dalt, el quixots, els «hidalgos»,
enlairen més que mai la «sacro
santa unidad nacional» i ací els
nostres, obeients i sotmesos, incon8cients del seu esclavatje, refermen més si cal el jou de dos
segles. Son els mateixos pares deis
valenciana sacrificáis al Marroc,
els que voten a P Alba i Cierva.
¡Valenciana, germans -valenciana!
¿Quant sabreu gó que representa
la simbólica falg i P estel solitari?
LLOREg Sorlí i Ballestee

Ais llauradors valen»
Llauradors: Els elements valencianistes allnnyats de tota bandería po
lítica caciquil, fletes noinés els ulls en
el benestar material i exalta ció espiri
tual de Valencia, som els únics que
podem parlar-vos el llenguatge de la
veritat i la rao.
Vosaltres, victimes propiciatorios i
inconscients de 1‘ actual política espanyola de bruticia i atropell, haveu
girat els ulls cap a les inspiracions
madrilenyes, oblidant a la vostra na
tural i verdadera Patria: Valencia,
integrada per les ter es d‘ Alacant,
Valencia i Castelló.
Al fugir de vostra vera Patria haven oaigut en mans d‘ un Estat enemic I
de vostra economía.
Valencia paga a 1‘ Estat espanyol
una considerable cantitat de railions i
1‘ Estat espanyol apenes si invertix
una miseria per al nostre millorament,
malgastant en mampreses calamitoses
com la guerra del Marroc el producte '
de la vostra suor o fent deis vostres
diners posats en mans del caciquisme
una forg i tiramtzadora.
Déniai ei lo just i vos ho regategen.
i si consfguiu un poc, centenars de
vegades guanyat i pagat, vos lio do
nen com una gracia extraordinaria,
signilicant sovint una claudicació de '
la vostra conciencia, demanant-vos un
agraiment mai merescut..
Centenars de pobles valenciana no
tenen ni una mala carretera i les poques que hi lia raillor poden comparar-se a un barranc que aun camí.
Els diners que paguem a 1‘ Estat,
en mans nostres sobraríen per a fer
carreteres flus ais cims de les muntanyes. ¿I sabeu per a qué aproflte»?
Per a fei; carreteres ais feudes deis
cacica raáxims de Madrid o per a dur
mil lores ais moros.
Per a la conservaeió de les poques
carreteres roins que tením presuposten
cantitats que son una risa, havent
provincias castellanes que apenes produixen res i tenen més asignació
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que la rica de Valencia que tant paga
i tant produix.
La nostra agricultura viu orre de
tota guía cultural, estacionaria en el
primitivisme moresc, tot perque 1‘ Estat
espanyol no ha organitzat com cal
P ensenyament agrícol per mitg d‘
escoles práetiques i de cursets arabulants i conferencies que duguen a tots
els racons la llum de 1‘ Agricultura
moderna.
Quan vosaltres, llauradors valencians, esteu afligits per les males anyades o per les plagues i accidentó que
destruixen la recompensa i el fruit del
vostre treball arrásant les collites, teniu de cauro en mans de 1‘ usurer que
vos ofega amb relitó escandalosos, tot
perque els governs d‘ Espanya no te
ñen organitzat com cal el préstec agrí
col i les caixes rurals, que a rélit
insignificant i lógica garantía deixen
cantitats per a salvar de les situacions
angunioses o per a mampendre el millorament deis cultius.
La política aranzelaria d‘ Espanya
t'a de les maquinarles agrícoles un objecte de cost fabulós i difícil adquisieió, dificultara també el lliure comerg
d‘ abonos que apenes si es produixen
a Espanya, que son indispensables,
com a aliment per a les plantes i per a
tot cultiu. raonal e i liten si u.
No es prou pagar milions i que no
ens fassen res, sino que lo més greu i
lamentable es que 1‘ Estat espanyol
impedix la prosperitat de les terres
valencianes.
Les vostres collites están desamparades per culpa de la política protec
cionista fie 1‘ Estat espanyol, que per
a que mengem els valencians el pa i
la carn cars, afavorint així a les terres
castellanes, perjudica la nostra agri
cultura, que necesita una política lliu
re can vista.
Espanya apenes si ens compra res;
Produccions com la taronja van casi
integres a i‘ estranger. L‘ import de Ja
exportació tarongera lia sigut algún
any de 140.000 000 de pessetes. En canvi el total de lo venut a Espanya re
presenta unes 750 000 pessete3 tractat.
Tot lo espanyol que perjudique a
Anglatérra, Fraila, Alemanya, Sue
cia o Bé'gica es traduix sempre en represalies a la nostra producció.
Per beneficiar a altres ens perjudi
quen a nosaltres.
Valencia si no tinguera de patir les
liéis d‘ Espanya tindría el pa i la carn
a preus baratíssims, podría adquirir
amb maltes millors ventatges els abo
nos i lesluáquines, les eines de treball
i les robes.
En la venda .de la taronja no caldría passar angunies ni tindre por a
cap destorb ni represalia extranjera.
En les garrotes, huí tan desprecia
dos, passaría igual. L‘ Estat que défén
tantissim els blats castellans, no defén
nostres garrofe'í de la competéncia per
la importado de les de Portugal i
Xipre. Cebes, queredilles i altres hortaliccs, per culpa de 1‘ Estat central les
haveu tingut de tirar inoltes vegades
ais camins.
Tampce han sabut resoldre els go
verns de Madrid la crisi vinícola ni el
problema de 1‘ exportació de 1‘ oli, ni
de les panses i el eánem.
¿Qué tenim d‘ agrair a les liéis espanyoles? ¡I el compte deis perjuins
es ben liare!
Si Valencia fora ama deis seus
diners; si Valencia poguera organitzat'
la seua ensenyanga agrícola, el seu
crédit i marcar lá política aranzelaria
que li convé, nostres hortes i muntanyes no produiríen debaes.
Lliures de les nombroses sangone-

res que fan imposible nostra vida, de
nou retornaría al casal valencia 1‘ es
plendor i la gloria deis teuips passats.
Tot agó no son ensomnis i quirneres. Serán realitats si tots vosaltres,
llauradors valencians, gireu els ulls
cap a la vostra vera Patria i trenqueu
els lligams que ens unixen a un siste
ma polític que ens arrasara a la mort.
Aquest manifest fon aprovat en el
IV aplec valencianista celebrat a l{ er
mita de Sant Antoni de Bechl el 5 d‘
Agost de MCMXXIII.

AVÍ8
Tots els que estiguen conformes
amb aquest manifest i vullguen es
campar les seues propagandes, deuen
escriure a la «Joventut Valencianista»,
Rubiols, 1, primer, Valencia.
Preguem a la premsa valenciana
copie aquest manifest o que transeribixea el paragraf que vullga.

VICENT PERIS
De la gesta popular
haveu algnt Ies banderes,
i en la lluita singular
les sabereu enlairar
sobre totes les bunderes. .
Era He i la vostra llei
perque el poblé la erigía
sense admetm contrallei
i humilhVeu al virrei
per la vostra Gerrnauía.
Ereu tot el poblé vos;
per sa justicia lluitáreu
en la fe i en lo dret fos:
ereu tot el poblé vos .
i per eli tot ho douáreu.
Ferm tesó, fort esperit
vo3 i vostra Gemianía;
tot lo poblé us ha seguit
i li dáreu al dalit
la batalla de Gandía.
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Si un día solemnement
fer lliure al poblé juraveu
o morir gloriosament...
ja e6tá; i llar i vos iroentment
en P incendi us envoltáreu.

Fou vostra testa inmortal
clavada en lo balconatge
del palau arquebisbal...
¡I huí os rendim vassallatge
tot el estament real!
J. M.a Bayarri

El primer de Juiiol es el día
indicat per a la declaració del
naiximent deis cavalls espanyols
de pura sang. Enguany se ‘n han
registrat quaranta-cinc. Encara
que V hipÍ8me no pot ser considerat deport sino des d‘ un punt de
vista especial, auem a donar els
ñoras deis propietaris i deis cavalls.
Del Duc de Toledo, rei d‘ Es
panya:
Boldi, Lehac, Graziella, Elvire,
Lamarline, De Moisere, Lucie,
Poisson d‘ Avril i Aix.
Del córate de la Maza: Conciso
i Priscilla.
Del comte de la Cimera: Nefertiti, ITeliópolia, Luseor, Tutan
Fhamen, Amarótip, Abidos, Tebas,
Anunon, Farao, Amenofis, Chila,
Aten i Meroe.
Del comte d‘ Urquijo: Pro Munibe, Paddil Munibe, Bonnie Muñí-,
be i Munibe Choice.
Del baró de Velasco: quatre
innorainat8,tres productes de Hally
Hill i dos de Parthenon.
De la direcció de Cría Caballar:
Inconuce, Impenetral, Inconsole,
Igne, Iraage, Inaliene, Icanier i
Inanite.
Deis hereus d‘ En Joeep Pons
Aróla: Jessamí, Jcconda, Jovincel
i Jnguina.
Es curiós tot agó... Un senyor
tría ñoras egipcia, un altre anglesoa, un altre franeesos, un altre
catalana .. la cap deis esmentats
arÍ8tócrates espanyols se Ts ocorre
triar noms castellans. Si nosaltres
tinguerem cavaü coincidiríem —
una vegada!—amb 1‘ aristaeraeia
espanyola que per a ser aristócrata
oblida la llengua que parlava l*
amo de Babieca.
The Wiiip

Capdill deis agermanats;
la corrupta aristocracia
porgá en Dénia sos pecats:
foreu 1‘ alta democracia
contra els moros i els magnats.

El mateix governador
vos assessiná eixe día.
I habeu mort amb més honor
que Alio s nostre emperador
en Nápols un jorn moría.

Notes Deportives

.

La CoraÍ8sió de cooperació intel-leetual de la Societat de les
Nacions, ha evacuat la consulta
demanada per el Consell sobre el
desig expressat per P Assemblea
d‘ examinar la possibilitat d‘ una
llengua interDacional.
La Coinissió ha decidit no lecomanar a 1‘ atenció de la Societat
la qüestió d‘ una llengua artificial.
No posa en dubte les ventatges
práetiques quereportaría 1‘adopció
universal d‘ una llengua auxiliar
artificial, pero ereu que el seu
esforg ha de tendir abane que tot
a afavorir P estudi de lee 11 ngiies
vives i de les literutures e.-trangeres, per constituir aquest edudi
un deis m'tjaus més pote-its d‘
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aproximació intel-lectual i moral
entre homeB de nacionalitats diferenta, aproximació que es P ideal
de la Societat de les Nacions.

En la dorada Mallorca va establint-8e una costum que volguerem
vore imitada en terrea valencianes:
la de posar la bandera de les quatre barres en el baleó deis Ajuntaments.
Fou primer la ciutat de Sóller
(¡oh, «1‘ ombra regalada deis tarongers de Sóller» de que parla el
poeta!). DespréB seguiren la caoital de lea illes i Capdepera. Fa
poc dos Ajuntaments importants
han adoptat la bella práctica.
Un dl ella ha estat Valldemosa,
la bella vila muntanyenca, en lea
encontrades de la qual el gran
Ramón Llull va fundar el eeu eollegi de llengüea oriéntala, en la
qual vila va funcionar per primera
vegada a Mallorca la impremta, en
la qual vila hi ha encara el palau,
que després fou Cartoixa, que va
edificar el Rei Marti.
L' altre Ajuntament ea el d'
Inca, ciutat que per la població ea
la raéa important després de la
capital.
En Valldemosa i en Inca s‘ han
fet festea molt escaients per a solemnisar els actes eamentats.

En visita de fa poc realisada a
Castelló de la Plana peí savi geóleg i mestre en estudia prehistórica
senyor Bosch i Gimperá, acompanyat del cuite artista i ferm
nacionalista En Joan B. Porcar,
va recórrer distinta punta de la
població aplegant a catalogar dina
del terme municipal, eatorze pobles antics comptant els ja cone
guts i les romanalles descobeitea
ara, entre ellea unes interessantíssimes, no del tot confirraades,
que deuen trobar-se dina de la mar
i que es manifesten per la sortida
constant de trossos de cerámica
ibérica i neolítica.
En Bosch i Gimperá tornará
per a estudiar millor eixe deacobriment.

Al veatíbul del teatre Olympia
hi ha una exposició de tapisaos que
ea una maravella. Els quadros mós
famosos de Velázquez, Rubens, Goya i Ribera—per no citarne altrea
—apareixen reproduita ainb una
fidelitat de colorit, de dibuix i de
conjunt, que ena fa badar la boca
d‘ admirats.
Lea portes de P exposició están
oberte8 p t a tot-liom. Professionals i profana deuen visitar-la.
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Davant d‘ aquella tapissos es pot
creure que está un en els Museus
on ea guarden els quadros repro
duita.
Tota els elogia que poguerem
escriure d‘ aquesta exposició de
tapissos ena semblen pobres. Volem remarcar únicament que es
una industria artística, naixcuda
en terrea valencianea, que ja ha
corregut per 1‘ América aeonseguint ela més encoratjadors éxits i
que ara es presenta a nosaltres
amb P íntima satisfacció del que
ha honorat aa patria lluny d‘ ella.
La casa expoaitora «Apeles»,
fundada i dirigida per el nostre dilecte amic En Pasqual Orts, no ha
seguít lea petjades d‘ altrea cases
sirailara. Per el procediraent i per
la perfecció assolides, els tapiasoa
de la casa «Apeles» es pot afirmar
que representen una novetat.
En terrea valencianes, tornera
a dir, en Alacant, ha naixcut
aquesta industria que donará méa
glória que profit. Si les nostres instituciona de govern foreá realment
amanta de lo nostre, nosaltres proposaríem que es protegira...

El senyor Castrovido ea un bon
senyor eonsagrat a Madrid, des
prés d‘ una labor periodística de
més constancia que inteligéncia.
Es un maestro de periodistas. Un
home al que volen posar per damunt de totes les baixea pasions.
Un periodista fiuit que per afany
de bondat envera els companya, in
corre 8ovint en equivocacions de
bulti. Un periodista que inoltíssimes vegadea sacrifica la veritat a
la consequéneía implacable del aeu
esquer.anisrne viuteentista.
En aquesta ocasió no anem a
referir-nos a la posició del senyor
Castrovido respecte deis nacionalismes vasc i catalá. Hera dit ja infinitat de voltes que patix una incomprensió racial.
Ara ens volem referir al comentari que ha dedicat a un llibre
de la géurra europea, de Guixé.
El aen.yor Castrovido diu: «lnjust
es, a nostre juí, quant escriu Gui
xé ea llaor d‘ Irlanda. Anglaterra
es la que mereix lloances per la
llibertat que ha concedit i de la
qual fins ara no ha fet molt bon ua
la illa católica».
Voleu una niciesa més gran?
Naturalmmt, que si es compara 1‘
áctitut anglesa amb P actitud espanyola en el respectius plets na
cionalices, Anglaterra queda molt
per damunt d- E-panya. Pero pot
ningú negar que Anglaterra doná
a Irlanda la llibertat quan s‘ al
tiva un clam universal a favor de
la illa católica? Pot ningú negar
que Irlanda ha estat un poblé he-

róic com cap altre de la térra i
que la aeua causa era noble i de
lea que honoren ais que per ella
moren?
En quant al mal ua que ha fet de
la aeua llibertat, hem de dir-li al
senyor Castrovido quedeu conéixer
lea coses d‘ Irlanda per algún telegrameta de la premsa del seu país.
Ignora per lo vist com deixaren la
illa católica els anglesos. Ignora
lo que ha fet el govern irlandés'i
el millorament que comenca a notar-se.
Sola manca que diga qué la lli
bertat está en eontradieció amb el
progréa d‘ un poblé o que els pobles católica, per esser católica, no
tenen dret a la vida.
gSi

El nacionaliame va dir un poeta
que era una agressió. Després acó
s‘ ha confirmat quan altres nacionalistes han dit amb paraules i
amb fets que estaven en guérra,
en guérra moral, amb 1‘ Estat
opresor.
La guérra que els diferents na
cionalistes d‘ Espanya sostenen
contra P Estat, es va a organitzar
conjuntament. Els nacionalismea
peninsulars oferirán un front únic,
el mateix front únic a que han
arribat, prescindint de totes les
diferencies, els partidaria de P Es
panya actual. Quan es tracta de
combatir el nacionaliame s* alíen
un monárquic i un republicá, un
biabe i un ateu, un burgés i un
obrer afecte al comunisme. Davant
d‘ aqüestes coincidéicies d’ atac,
es fa necessaria lc alianga de tota
els nacionalistes, siguen les que
siguen les idees religioses, politi
quea o socials que professen. I en
un camp més ampie es convenient
tambó que els distinta moviments
nacionalistes d‘ Espanya facen una
alianga per a lluitar contia 1‘ Es
tat domi.iador.
El día en que en Barcelona es
celebra P heroisine del Conseller
En Rafel Casanova, fasta patrió
tica de gran relleu, tindrá lloc la
primera reunió de la Triple Alian
ga, com ha estat batójala. Assistirán a eixa reunió representants de
Galicia i Euzkadi.
Els nacionalistes de Valencia,
esguardem amb vera simpatía eixa
alianga que ha de tindre en nosal
tres una verdaders col-loboradora
i a la que desitjem siga ben fructí
fera en be de la llibertat deis poblea que huí patixen eaclavatge.
Llixcau els periódics valencianistes FAl RIA NOVA i El Crit
DE LA. MUNTANYA.
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