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«Ao governa elpQble allà on viu baix l'autoritat d'un poder que
na és obra de la seva voluntat.
No es mereix que se li respecti ta seva independència, aquell
poble que no respecta la dels altres.
F. PI MARGALL.*
\Mà.rima llibertat individual, màxima llibertat col·lectiva ; llibertat pels homes, llibertat pels pobles ; nosaltres som fills de Catalunya i ciutadans de i' Univers,
D. MARTI JULIÀ.»
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tots los pobles i ciutadans; tots los pobles
de ella deuen fruirne i els homens que formen aquells sols deuen portar en son cor i
pensa, aquest ideal fecond agermanat amb el
de la fraternitat i justícia . .
L'epigraf que encapçala eixes ratlles,
resumeix el conjunt de nostres lliures as- Per a Catalunya squest es el nostre critepiracions. La llibertat de Catalunya, com la ri, i ccm a fonament essencial de la llibertat,
llibertat i emancipació del proletari son els volem la lliure ensenyança en tots els sennostres ideals d'avui. Es la llibertad una pa- tits; els homens deuen formarse criteri per
paraula molt sonora, però buida í sens sen- ells mateixos, ja mai per falses o equivocatit, en alguns que solçament per convenièn- des imposicions.
cia o per mala fé, no per convicció, la proLes intel·ligències lliures son ejs puntals
nuncien; però nosaltres, fidels a la veritat i més ferms de te llibertat, com los pobles
convençuts de ço que aquella significa, no instruïts son ets que fruiexen de més bon
fem més que proclamaria ben alta i mirem benfjlàf, nfentrç? *a instrucció sia basada
de conduiriavper els viaranys més factibles, en eJ sentit indicat; en el pensament lliure
els quals la tenen d'establir sobirana en i en el pensament del pensament, s'enclou
l'Humanitat. Fits nostres ulls en ella, sub- el principi de la filosofia, tot ell llibertari i
rayem la màxima de l'eminent Dr. En Mar- rebeld.
ti i Julià — diu en ella —•.«.. .Llibertat per
Filosofem avui, i veurem "no amb sorpresa
els bÓrnens, llibertat per els pobles> i nosal- que'ls governs per quins estem regits son
tres una volta més, ïem honor al gran Dr. els que'ns porten a la desmoralització, puig
i pronunciem eixes paraules, quines en- ells il·lustrats per falses coneixençès íobcei
clouen una gran concepció, Í ,
v .
cats en elles, creuen i obligan als homens
La llibertat que volem per nostre pàtria no emàhcipats forçosatnenf a rendir-les-hi
nadiua, com per a tots el pobles i éssers de tribut a aquelles.
Devant de tamany desigualtat, dèvant
l'Univers, no deu ésser d'una casta exclusiva, sine que deu tendir a la Itiberació de d'aquesta aberració, nostre cor es rebel·la,
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