L* ignorancia simptomática Lo que diueu els alíres...
Després de repetides probatures, d‘ assaigs de totes nenes, ha naixcut
en Catalunya un desengany fortissim i sl ha establit una separado espiri
tual d‘ Espanya. Es eñdebades que es diga a Catalunya que s‘ espere, que
no trigará a donárse-li una satisfacció; es inútil que entonant la veu, fentla suau i afalagadora, s‘ esforcé ningú a que accepte prometences per
a ara, nateix; no es menys inútil aquella tasca inqualificable d amenazar
amb els aranzels i els dilemes de colpidora imbecilitat. La joventut de Ca
talunya ha copfat tots els fracasos de les generacions anteriors en la lluita
per la llibertat de la patria; sap que totes eixes paraules mentideres sl han
dit ais seus avantpassats i serán dites encara ais seus descendents si ells
no tenen un gest viril d‘ energía.
* Damunt de Catalunya plana el convenciment de que V entesa amb Es
panya es impossible. Aquells que han cercat per el camí ingrat de lacor dialitat la solució de les aspiracions de llibertat catalanes, tenen dins V
ánima 1‘ amargura incomparable de que una sentimentalitat adversa,
barra el camí pla.ner de Ja concordia. Honradament ha de confessar que
existix un odi irreconciliable contra La Catalunya inquieta, que sent, remoures les seues entranyes per a un próxim adveniment de llibertat. No
obstant, per a les quatre «.provincies» catalanes, ben pacifiques i ben callades, deixant se portar per les colles madrilenyes, tothom sentiría estimació;
pero una estimació sempre a Z‘ aguait, per a transformar se el día, en que
aquelles terres bategaren per un desig humá.
Dos accione simultanies han practicat els governs de Madrid respecte
de Catalunya, adhuc quan dins d‘ ell figuraren homes depositarle deis
ideáis de soveranía dl aquell poblé. Per una banda es contestaren totes les
demandes amb bones paraules, amb discursos, amb Hurgues. Per l' ultra
banda es cohibía l( expansió del sentiment i de la riqueza, catalanes, unes
vegades impedint que Catalunya oferira a Reselló una biblioteca deis seus
escriptors antics i módems, altres vegades suspenent concursos de ramadería o negant a la Mancomunitat la concessió de teléfons, cosa evidentment
injusta, quan ací en Valencia s‘ ha otorgat a una, Companyia particular i
adhuc potser de fora dl Espanya.
Els resultáis dc aquesta política els havem exposat al principi. Es molt
difícil que di ara en avant els catalans s‘ acontenten amb paraules. Les
paraules poden afirmar un sentiment fals i contrari a les accions del
govern.
Pero es que encara que Catalunya estiguera plena de credulitat, tampoc sería factible una solució pacífica. Després de tants anys de propa
ganda i c¿‘ exposició del problema en les Corts, els antics parlamentaris,
els polítics de totes classes, els gobernants actuáis, badén la seua boca en
un gest de sorpresar. a 1‘ escoltar ais diputats catalans que aquests dies han
iniciat el debat. Els ve de nou tot alió que s‘ ha dit a les Corts d Espanya
i que no son més que les reivindicacions moderades del catalanisme inter
vencionista. Han estat a punt de confessar la seua ignoráncia.
Les paraules del quefe del govern deuen haver estat escoltad.es en Cata
lunya dl una manera desfavorable. Entre altres opinions perfectament ri-,
fiicules, el senyor García Prieto ha oferit 1‘ autonomía municipal. Teniu
prou amb aixó?—ha preguntat.
__ .
Prescindim ara de la suficiéncia de la solució del senyor García Prieto
i preguntem peí nostre compie: Pot creare ningú que un senyor que implantá els Alcaldes de R. O. en tota Espanya, reconega sincerament V au
tonomía deis municipis?

MARTIN HUME.—Ll historia
dor anglés a que eos referirá té
escrites varíes obres sobre Espanya, una d‘ elles titulada «Historia
del pueblo español*. Mée que história, segons Eti Miquel d‘ Unamudo, el llibre es una psicología del
poblé espanyol. Per procedir d' un
autor extranger d‘ indubtable imparcialitat i crédit, creera d‘ inte
rés le3 opinions que inserim.
Diu Martin Hume que a causa
de la singular configuració oregráfica i hidrográfica de nostra penín
sula; de les ruuntanyes i rius que
separen una pobles deis alíres, de
les tretze races més o raenys que
entren en la seua població; de la
diferéncia de llengües, de la varietat de llegislació, de la falta de comunicacions, etz., no hi ha hagut
soldadura entre els habitanta deis
distinta territoris peninsulars; deduint com a resultat del sen característic individualisrae históric,
que la unió ha sigut sempre artifi
cial, per lo que mai fou Espanya
lo que es diu una nació.

BCOS5ES
De la térra extranya

Nosaltres sora deis poca «pro
vinciana» que no havíem seutit
mai la necessitat de xafar terrea
castellanes. No ens interessava, ni
poc ni molt, vore eixa fábrica d‘
erainencies instalada vora el Man
zanares, on, segons cervells enverinats de literatura de novéla cur
ta, es el lloc on es faciliten les
patenta de suficiéncia en materies
politiquea, socials, i especialment
en materies artietiques.
Per aquest motiu, no haviem
vist mai 1‘ anomenada estepa cas
tellana, aquesta térra miserable
que en tants i tants versos dolents
els poetes castellana, com si agó
fora motiu de orgull—bon profit
que ‘18 faga—han adjectivat de
Un home sois deu enraonar amb impecable seguretat i puresa parda y estéril tierra castellana...
Nosaltres—ho confessem — no
la Uengua del seu país.—Ega de Queiroz.
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creíem en la total exactitud de
aquestos adjectius. Amb tota la
nostra baña fe havíem pensat serapre que aixó de la parda y~ estéril
tierra castellana seria un tópie
llogendari, i qu' en el segle XX la
parda tietra sería una mica manco
parda de lo que conten les cróniques i una mica raés prolífica i
productiva.
Ai! ens equivocavem! Aqüestes
provincies cP Albacete, Ciudad
Real, Toledo, Madrid... unides' estretament per un terreny misérrim,
pía, sec, sense la nota emocionant
d‘ una arbreda, es la més eloqüent
negació de la nostra equivocada
creencia. En mig de la planigada
púa i solitaria, els. moiins de vent
--¡encara! —sembla qu‘ esperen
com varia segles enrera les empen
tes furientes del foll Alonso de
Quijada... I els moviments lents
deis 3eus bracos son 1‘ emblema d‘
aquest poblé mort on tot es inanicció i peneca.
.. I heus ací el contrast miraeulós: en mig d‘ aquesta infinita
extensió de térra improductiva; en
mig d‘,aquesta planigada de desolació i raiséria, s‘ aixeca la ciutat
de Madrid, enorme, espléndida,..
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Elllegidor, si ha viatjat, haurá
observad que seinpre s‘ adivina la
proximitat d‘ lina importrait població per ei major moviraeii!; agrícola
o industrial que la volta. Així el
viatjer que va a Valencia lia de
travesar raolts quilómetres d‘ horta
espléndida, feconda, ubérrima,
avans de arrivar al carrer de la
Pau. Així el que vaja a Bilbao o a
Barcelona vorá moltes ximeneres
avans de arrivar al pont del Are
nal o a la placa de Catalunya.
Cóm explicar, puix, el rairacle de
Madrid, on el viatjer passa rápidament de la miseria vérgonyosa de
la estepa a la osteutació fastuosa
del carrer de Alcalá?
La explieió es ben senzilla. I
éls resultáis, desastrosos per a la
capital de la Man xa, es voríén
cíarament el día que les distintes
nacionalitats ibériques gotjaren d‘
úna natural i. Ilógica autonomía
administrativa. Aüavors, aquest
poblé que yiu de lo que a tots ens
xuela-, es derrocaría com es derro
ca tot lo que no está contruit a
base deis propis medís i de la pro
pia dinámica.
Eniuc Duran i Torta.jada
Madrid 1923

Manifest de la lo
D‘ un moment a altre es fa- més
iínperiosa la neeessitat de parlar.
Les angunies d£ ara s‘ acreixerán
indefinidament si una acció justa
i enérgica no s‘ hi oposa.
L‘ ESTAT 1 EL TERRORISME

Hem de proclamar ben alt el
fracás de T Estat espanyol. Els
fefs terroristes que diariament te
ñen lloc a Barcelona, com obeint
a una sistematització i un pía, i la
guérra inhábil i ridicula del Marroc, on es perd estérilment la
joventut més útil de la nostra pa
tria, palessen rotundament aquell
fracás.
! Sería un error formidable que
volguerem desearregar de culpes
a T Estat espanyol. El terrorisme
produit a Barcelona es un fenómen
únic en tót el mon. La qüestió so
cial pot menar a actituts de vio
lencia, a fets sagnants que repudia
tota conciéncia civil. Pero les llraites obreristes mai en cap banda
han pres aquell caient en el que
es remarca exclusivament la falta
d' autoritat i adhuC eomplicitáts
de la pitjor-claBse.
•' . Els atemptats de Barcelona,'
c'óndemnats per. patrons i obrera,
tío poden cotísiclerar-se cora aspectes de la lluita social, sino com.,
áctes de- delinqüencia ordinaria,

que una veritable actuació de po
licía, sense condescendéncies ni
afinitats, haguera pogut evitar. .
Dos judiéis diferente ens ha de
meréixer la llabor de 1‘ Estat.
Hem de pensar que el terrorisme
es un moviment ben vist per els
directora de 1‘ Estat espanyol o
hem de reconéixer que aquest, per
lo que siga, no pot posar fi a rana
S-i tu ació tan terrible.
,
• \ ••
En els dos casos 1‘ evidencia
del fracás de P Estat espanyol, ens
fa pensar en la seua substitució.
No pot ser ja P árbitre de la. tranquilitat de Barcelona. L‘ ensaig
infructuós de personatges que por
ten en la maleta la solució de tots
els problemes que interessen a
Catalunya, deu acabar.
• ,
GOVERN PR0P1

Heu's-ací plantejada la qües
tió general catalana. Aquesta raánifestació episódica, de la falta de
govern que patix Catalunya—que
patixéri tóts éls pobles espanyol—
ves a donar una actualitat inajorííablé ál plet de les reivindicaci'ons
nacionalistes.
Cal reconéixer á Catalunya les
facultat8 de govern que reclama
per á atacar fermament aquesta
malura del terrorisme i per a resoL
dre els altres problemes de la seua

vida interior. Meutres no es faca
aixis persistí ráú els atemptats
terroristes i 1‘ anormalitat de Ca
talunya anirá augmentan! fins
extendre ‘s per totes les terres de
P Estat espanyol.
- - -

NECESSiTAT DE NOVES

0RIENTAC10NS EN EL 1V1ARRQC

En lo que es referix ai proble
ma del Marróc, es palpable la incapacitat de P actual Estat espa
nyol per a tota empresa coionitzadora i més encara si es tracta, com
en aquest cas,'d‘ aplicar un concepte tan modern i complexe cora
el del Protectorat. El balang de P
actuació d‘ Espanya en la zona
Nord de Marroc en els quinze anys
últims es desastrósíssim i sería una
manifesta vocació al suicidi el per
sistir en tan folla política. Les alternatives d‘ acció militar i de la
deplorable i pretenciosa acció ci
vil, no han pogut ser més lamenta
bles, per lo quaí no cap pensar en
una millora que donara eficacia á
la política del Protectorat fastuós.\
- -

EL PROTECTORAT -

1 LA SEUA REALITZACIÓ

.

La Joventut Valencianista de:'
mana, d‘ acord amb una gran part
per no dir de tota la opinió, el de’sistiment de P aventura del Ma
rroc tal com está plantejada. L‘
aspecte internacional de 1‘ asump-'
te no pot ser úna escusa per a
mantindre iá política d‘ interven
ció en gran escala. Ni P acta d£
Álgeciras, ni el traetat de 1912,'
imposen placos ni condiciona per á
la pácificació i implántació deP
Protectorat en la zona espanyola;
per lo tant, no caldría denunciar
aquesta tractats, sino simplement
acompasar la intervenció d‘ Espanyá a les seues posibilitáis i a les
seues conviniéticies.
La solució sería ben Senzilla:'
retirar les tropés d‘ ocupació en
ambdues zones, evaquant les posicions i repatrian11‘ exércit, i deixant només un número liraitat de
trepes voluntarles en les plages de
Ceuta, Melilia, Larache i Tetuá,
asegurant la seua defensa contra
atacs de la zona exterior. Desd‘
eixes plages i sempre a petició deis
propis moros, quan es convenceren
de la superioritat de la civilització europea, podría irradiar Espa
nya la seua inflúéncia benefactora,
enviant metges, enginyers, téc.ni es, mes tres, per a montar hospitajs, dirigir obres publiques i explotacions i exercir 1‘ ensenyánga,
tot com una obra benéfica solicita
da per aquells qile havíen de rebre
el benefici-, i amb les degudes ga-‘
rantíes,- oferides per els propis
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moros a satisfacció d‘ Espanya. De
aquesta manera podríem exercir,
sense intromisions de ninguna poténcia europea, la funció tutelar en
la zona d' influéncia, sense que
absorbira P empresa torrents de
sang espanyola i rius de diners,
que empobrixen al país sense benefici per la missió civilitzadora
que s‘ ens oonfiá.

ENCARA ALTRES CAM1NS
No podríen les demés potencies,
Franga i Anglaterra sobre tot, tirár-lí en cara a Espanya 1‘ excesi
va modestia de tal política, i més
quan li negueñ inclús Tángér, pérforant de aquesta manera la zona
de influéncia espanyola. En quin
dret podríen exigir més sacrificis
d‘ Espanya?
Si a pesar de seguir la política
indicada es demostrara que, per
mala volunta!; de les potencies o
per incapacitat deis espanyols, a
qui es confiara tal acció, o per
qualsevol altra raó, era impracti
cable aquesta política, abáns que
reincidir en les errors pasades,
caldria plantejar la evaquació to
tal del Nord de Afrigá i buscar la
permuta deis dret3 d‘ Espanya en
dita costa amb G-ibraltar, tal com
s‘ ha indicat en alguna ocasió in
clús per caracteritzats generáis de
1‘ exércit espanyol.

LES RESPONSABiHTATS
Lo mateix que s£ imposa la rectiíicació de la política d‘ Espanya
en el Marroc, s‘ imposa el fer efectives totes les responsabilitats en
que han incorregut els elements
civils i militars. Sería una injusti-.
cia, que potser algún día donaría
els seus fruits, el que le.3 penalitats
de la llei s‘ aplicaren únicament
ais responsables militara de les
reccents destetes, mentres els altres . responsables, els elements
civils, ocupa ven els seus alta
cárrecs en la direcció de P Estat,
den lluny de tot castig.
; La Joventut Vaiencianista creu
que es undeurededignitat i desalud
pública escatir totes les respousabilitats poütiques i militars que
existixquen i procédir a la aplicació de les. corresponents sancions.

CONCLUSIONS
Acabem el Manifest amb les
següents conclusions:
•1.a Per a re^oldrq el problema
terrorista, en el que 1‘ Estat espa
nyol ha demostrat la seua mala fe
o la seua impoténcia, i per a satisfer les aspiracions generáis de
Catalunya, s‘ han de. donar a les
institucions catalanes totes les fa
cúltate de go.vern interior que té
un poblé viu..
.
,.

2.0,1 Rectificació radical de la
política d‘ Espanya en Africa amb
P eyacuació de les posicions del
camp, repatriació de P exércit expedicionari, reclutant-se atnb tropes voluntades en les plages del
litoral i Tetuá i irradiant desd'
elles la influencia civilitzadora a
petició i de concern amb els indigenes i sempreamb les degudes
garandes i seguretats.
3 a Si aquesta política, a Desar
de la seua modestia, fracasara,
se imposaría la liquidacio absoluta
de tota empresa africana, amb de
nuncia deis tractats i cercant les
posibles eompensacions en 1‘ intercanvi.
4.a Exigir, amb veritable ener
gía, les responsabilitats civils i
militars a que han donat lloc els
aeonteiximents del Marroc.

El goig de ser fadrí
¡Oi quin goig el ser fadrí!
Tot P espai per a volar,
sens cap horitzó mesquí,
lliure el s^ny per somniar.
Fer les rutes sens descans
amb un anhel sense mida
i portar entre les mans
el timó de nostra vida.
¡Oi quin goig el ser fadrí!
Viure, viure i no aturar
nostre pas en cap jardí
ni un moraent per reposar.
Eseoltar-se la cangó
graciosa de les sirenes
sens deixar que la emoció
te nugue amb dolces cadenea.
Aliar creuant per les viles
com un pirata d‘ amor
i encendre arreu les pupiles
d‘ una inmensa resplandor.
Ser tú sol, per si t‘ afones
en el mar fose i senzill
i dormir damunt les ones
reposant sobre el perill.
Acostumar la pupila
a la trágica bellega
Pmentres el cor vigila
portar la ñau intranquila
amb la vela ben estesa.
Pero cansa i du fadiga
girar-se al final i veure
que ja no te pota asen re
per no tindre llar amiga.
I sempre sent pelegrí
la rpta es fa trista i llarga.
¡Oi que ‘1 goig de ser fadrí
té un xic la sabor amarga!
B. ORTIN BENEDITO
Llixcau els periódics valencianistes PATRIA NOVA i El. Crit
DE LA MUNTANYA,

,

;

La intsrvenció de Valencia
A més de les opinions que esmentarem la setmana passada,
aparegueren en La Corresponden
cia de Valencia, des d‘ on s‘ ha fet
la crida, un article del senvor
Muñoz Carbonero, pubiicat primer
en El Pueblo, uns comentaris a
manifestacions de la prerasa cata
lana, i paragrafa d‘ un editorial de
El Debate de Madrid, tractant de
regionalisme valencia baix el punt
de vista católic.
La Joventud Vaiencianista en
la seua junta del diraarts acordá
exposar la seua opinió, definida en
les següsnts quarteles:

Ojinió de la JuvgntuJ Vaiencianista
Quan es parla d‘ una interven
ció de Valencia per a la solució
armónica del pleit i les roalures
que ofeguen el viure de Catalunya
i, responent a la crida feta desde
La Correspondencia de Valencia
per el senyor Ferrandis Luna, deis
diversos estaments política, bro
llen mots de generosa comprenció,
la Joventut Vaiencianista no pot
absentarse d' aquest procés d‘ humanitat
Wl:
Per xó, expontaniamente,' s^
manifesta en favor d‘ aquesta in
tervenció, que podría esser, per
grácia de la felig iniciativa, el
punt de coincidencia de tots els
bornes de bona voluutat, amb dues
finalitats: La pau per a Catalunya,
amb la resolució del seu pleit poli-,
tic i en aquest tots els demés que
la destrocen i, com fruit d‘ aquesta
experimentació, la solució per a
Valencia del problema idéntic que
nosaltres propugnen!.
En aquest sentit, la Joventut
Vaiencianista estima que ‘1 caraí a
seguir pels partidaria dé la inter
venció i els seus representante deú
d‘esser d‘ acció decidida i franca a
fi de que Catalunya assolixca totes
aquelles facultáis indispensables
que li manquen al seu governament interior.
Catalunya no espera, no pot es-,
perar res de 1‘ Estat Central i com
1‘ autonomía més amplia li es ne
cesaria per a normar sa vida, deri
va el seu esforg a termes de violóncía.
. .
La intervenció de Valencia deu
dur a Madrid el convenciment d‘
aqüestes realitats. Ara be, si els
gobernants de 1‘ Éstat Central neguen el problema, si no óbrin les
sendes de la efusió per a la resolu
ció pacífica del fet catal.á—que,
remarquem, no es únre—la nostra
diplomacia deuría recabar.la solueió d‘ acord amb una nova maní-.-,
festació de la voluntat de Cata
lunya.
í,’:, í{?
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Llavors caldría convidar al po
blé catalá a un nou plebíacit, al
que segurament no hauría de ne
garse... Pero rápidament, decididaraent, car ens acosa la engunia
d‘ anibar massa tard.
A tota acció que se inicie, enlairada i práctica alhora, no rpgatejará el seu apoi, modest, pero
sentidíssim, la Joventut Valencianista.

Notes Deportives
En la porta principal del carap
del «Bancario F. C.» havem vist
quelcom que trobera a mancar en
tots els demés campa de fútbol de
la Ciutat de Valencia: es la bande
ra de les quatre barres, la nostra
senvera.
Els donem una enhorabona
franca per aquest fot que honora
la sena ánima de valenciana.
Aixó es més d‘ agrair quan els
altres clubs sembla que s‘ avergonyixquen de manifestar la seua
valencianía,
I prou.
Encara que no es de raolta actualitat anem a referir una cosa
que té certa gracia.
Es feia en Barcelona la propa
ganda per a les darreres eleccions
de diputáis provincials, que allí, en
realitat, son de diputats a la Mancomunítat. Per tot arreu es veien
papera amb els ñoras deis candidats i Huís oficie: Lluís Nicolao d‘
Oliwer, raembre de 1‘ Instituí d‘
Estudis Catalana; Pela! Vidal de
Llobatera, enginyer; Herraenegild
Puíg i Sais, President del Sindicat
de Metges.
Pero la candidatura més nota
ble era una que deia: Josep Roig i
Chovar, President de la Unió Spor
tiva de Sans.
El president del Consell de Mi
nistres d‘ Italia, Benet Mussolini,
ha enviat al vice-comisari general
d‘ aviació, amb motiu del raid de
Baracoa d‘ enguany, un telegrama
que diu aixi:
«Me ‘n vaig huí mateix cap a
Sicilia, deplorantúnicament tindre
que pendre el consabut vilísira
tren de tots després d‘ haver cercat endebades un hidroavió.
Dona ais aviadora reunits al
teu voltant el meu alalá més entusiástic.
El raid Baracca ha anat óptimament, pero 1‘ any que ve els
aeroplans deurán per llur nombre
obscurir el sol.
Hi ha un material humá espléndit, valent, llaugeríssim.
Calen ales, moltes alea, innom
brables ales. Itália deu tendir de-
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sesperadament a aconseguir aques
ta primacía i V aconseguirá.
Vixquen el motor, Y hélix, el
coratge! Abáis lo sedentaii! Es
vola, es volará.
Teu, Mussolini.»
The Whip

TROSSOS I MOSSOS
Traduím d‘ un diari:
«En Espanya lo castíg es una
espécie d‘ amulet arob el qual es
pretén afrontar les lluites de la
Vida. En altres pairos menys his
tórica aqüestes lluites -s‘ afronten
amb liéis socials internes i exter
nes. aue multipliquen i avaloren el
treball col-lectiu, tant el de múscul com el mental; pero en Espa
nya no... Que están els camps
erms? Puix cantem «La Marcha de
Cádiz». Que els rius es perden en
la mar que és el morir? Evocant la
gallardía de la Giralda, problema
resolt. Que hi ha un tant per cent
vergonvós d‘ analfabeta? Basta re
citar les décimas del «Dos de Ma*
yo» i s‘ esfuma, la vergonya Qie
la emigració depaupera 1a, raga en
lloc d‘ agilisar-la comercial i industrialment? No hi ha més que
taral-lejar un «pasacalle torero» i
la emigració, que es una fugida, es
canvia en corrent vivificadora...
Quasi per a cada tasca nacional,
tenim un paliatiu. un oripell...
L‘ historia d‘ una nació es el
sístole i diástole de la seua raga:
Espanya, té una história ubérrima
de batees, pero no els aprofita cora
a estímul. sino que vol viure a
expenses d‘ elles... Espanya té un
lastre pesadíasim aue es el «casti
cismo», eixa espécie de careta
bufa amb la que nostres classes
socials tapen la seua mediocritat
i tracten de burlar els grana problemes de la Vida...
Al «ser o 110 ser» de Hamlet
contesten nostres senyorets posant-8e «en jarras»: «¡Que te crees
tú eso!»...»
Agó ho havem reproduít de La
Correspondencia de... España.

vida coincidim amb el Sr. Martí
nez Anido.
El senyor Emiliá Iglesias i Am
brosio es republicá radical i anti
autonomista.
L‘ altre día va estar dos hores
en el Congrés soltant tópica.
Pero tot no varen ser tópics: va
tindre dos formidables caigudes.
Parlava el senyor Iglesias de
la indisciplina social de Barcelona
i deia, amb la seua veu de baríton
de sarsuela, que eixa indisciplina
esta va engendrant «una concien
cia delicuescente y criminal» Igle
sias no sap que «delicuescente»
i «delincuente», que voldria dir ell,
son coses totalrnent distintes.
I després d‘ aixó va acusar ais
regionalistes de tindre «reservas
mentales en la inteligencia y en el
corazón».
Que es com si nosaltres diguerem que les caigudes d‘ Emiliá
Iglesias i Ambrosio son dos «lap9i
lioguñe»... de V enteniment.
Radical es lo que afecta a les
arrels o rails de les coses. Iglesias
no es radical, per tant. No es radi
cal en lo que afecta a les rails o
arrels de les paraules.
El diumenge passat es repartí
un Manifest sindicalista, dirigit ais
obrers que treballen i pensen. Ja
es pot supoBar que era una demostració de solidaritat amb els obréis
de Barcelona que travessen una
moments tan crítics.
El Manifest sentava unes conclusions respecte la guérra del Marroc, la qüestió social, el separa
tismo, etz.
Volera fer-nos regó de la part
d‘ aquell Manifest que diu: «Som
partidaria de que tots els pobles
visquen d‘ acord amb les seues tradicions, co8tums i llenguatge»...
Cal, puix, no consentir que un
poblé domine a un altre, que una
llengua estiga prohibida, que unes
tradicions siguen despreciades. I
més, quan els perjudicáis som nos
altres mateixos.
¡S¡5

Don «Severiano» Martínez Ani
do. ex-governador de Barcelona,
ha sigut nomenat, com tots saven,
Comandant General de Melilla.
Apenes ha posat el peu «allá
por tierra de moros, allá por tie
rra africana», ha fet unes declaracions de les qué destaquem lo següent:
—Jo admire ala moros perque
defenen lo seu. fie admirable la
seua fermesa en la defensa no
obstant la seua desorganisació,
pobresa i manca d' elementa.
Per primera vegada en nostra

L‘ Alcalde de Valencia té el
pecat imperdonable de ser Alcalde
de R. O.
No obstant si fa alguna cosa
ben feta s‘ ha de dir. Per eixemple:
parlar en valenciá en 1‘ acte de
descubrir una font en Campanar.
L‘ Alcalde es jove i advocat.
Agó vol dir que no fa molts anys
estudiaría Lógica. El duraenge,
en Campanar, se ‘n degué re
cordar.
lmpremta de R. Soto, Cuart, 64

