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Un exemple que no serà seguit 
Qi'E el parlamentarisme de l'Estat so

freix una depreciació moral qual va-™ 
lor no aixecaran pas els que's procla

men directors i renovadors de la manera 
d'ésser d'aquell, és cosa claríssima que no cal 
esforçar-se gaire per a posar-la en evidencia 
davant dels que, amb tota serenitat, contem
plin els més petits aspectes i detalls del séu 
desenrotllament. 

Són notables, són varis els defectes de què 
adoleix el sistema parlamentari que a l'Estat 
espanyol hi ha estatuit. No serem pas nosal
tres, però, qui, una vegada més, els expressi 
i els exposi davant la conciencia del poble. 
Des del més insignificant home de partit ai 
més enlairat director polític, tothom contínua
ment els assenyala i tothom, contínuament 
també, se creu amb dret per a dictar, per a 
proclamar, per a instaurar la propia i particu
lar solució que, essent sempre diversa de les 
altres, ha d'ésser 'a única que ha de ben en
carrilar aquest desgavell de coses que a l'om
bra de l'Estat espanyol s'emparen. 

Per a arranjar-lo, el desgavell de l'Estat. 
és pel motiu que, cada vegada que unes elec
cions legislatives tenen lloc, surten infinitat de 
candidats que, al séu dir, són els predestinats, 
amb les llurs idees, iniciatives i projectes, a 
renovar el sistema i els procediments amb els 
quals regeixen els destins estatals els homes 
que en són mangonejadors i dels llurs ressorts 
disposen. 

Tots els agrupaments polítics que, amb 
més o menys bona fe, intervenen o volen in
tervenir en la direcció de l'Estat, pretenen 
posseir la clau que ha d'obrir les portes de la 
felicitat per à tots aquells resignats mortals 
que estan comdemnats a haver de soportar, 
a dalt del poder, els que manen; una mica 
més enllà, els que volen manar i una mica 
més ençà, els que constitueixen — diuen — 
l'oposició a unes idees, a un estat de coses, a 
un règim que ells no poden acatar per un 
cúmul de defectes que són trets a relluir da
munt la superficie de la cosa pública i clara
ment explicats al poble perquè aquest, ru-
blert el séu esperit dansies regeneradores, 
s'emprengui peí séu compte la modificació 
d'aquelles coses i la reconstrucció d'aquell 
desballestament, que si ha arribat tan avatl és 

—cada fracció política diu el mateix — perquè 
no s'han escoltat les llurs solucions ni s'han 
posat en pràctica els llurs sistemes. 

Tots els que, des de l'oposició, millor dit, 
des de fóra el poder estant, criden, esvaloten 
i reclamen un canvi total de procediments de 
regir l'Estat, són propagadors insincers de la 
vella política, plena la seva dialèctica de teo
ries, però més plena, encara, la seva voluntat 
de febleses, de mancaments i de vincladices 
aspiracions que les amotllen, sempre, a les 
exigències i a les conveniències de les situa
cions polítiques que formen els que manen, 
cada vegada que els que no manen, bo i 
amoixant a aquells, necessiten que els conce
deixin el favor particular, la influencia inte
ressada que s'ha sol·licitat, pels anomenats 
representants populars, fent servir una amistat 
que en ple parlament i en totes aquelles exte
rioritzacions que obliga a fer l'actuació políti
ca d'un partit, pren una dualitat, plenament 
bufonesca, al fer constar que tal personalitat 
és amic particular de tal altra personalitat, 
però acèrrim enemic quan de qüestions polí
tiques se tracta. 

La política a l'antiga faiçó, que ja de per sí 
presenta caires bon xic perillosos per a poder 
guardar i conservar una austera i absoluta 
enteresa de procediments, es converteix, en
cara més, en cosa fàcilment relliscosa per la 
pendent dels mancaments quan aquella políti
ca es desenrotlla en pobles, en estats depau
perats moralment i material. A l'Estat espa
nyol, on la vida pública adoleix de cabdals 
defectes i la política és insincera en extrem, 
cada vegada que un acte de noblesa, de sin
ceritat, de rectitut apareix a contorbar el que 
és desenrotllament normal de tot un sistema 
polític, se sobressalten aquells elements que 
són intètprets dels principals papers de la 
farsa i es commou i s'altera tota una organit
zació política que's basa en una immensa mu
nió de falsetats, d'infimes misèries... Per això, 
ara, amb la sensacional renuncia que de l'acta 
de diputat en Macià ha fet, han quedat asto
rats al contemplar aquell gest d'un home bo 
que tot prenent part i col·laborant, en repre
sentació d'un districte català, en les delibera
cions i legislacions que a l'Estat, en general, 
afectaven; s'ha adonat que no era pas la ge

nerositat, l'altruisme, el benestar de tothom, 
el mòbil que empenyia la total actuació dels 
homes que dirigeixen l'Estat i, abans de do- j 
blegar el tremp de la seva ànima, renuncia a 
ésser mandatari del séu poble i cedeix el séu 
lloc, la seva representació, als qui dels bhnca-
ments d'esquena i les contemporitzacions im
morals en fan un sistema polític que els fa 
trobar obertes les portes on s'hi consegueixen 
concessions i priviiegis, encara que moltes 
voltes siguin conseguits a canvi d'un total 
renunciament de les més cares i nobles aspi
racions ideològiques. 

EI gest d'en Macià és únic en la historia 
de la política de l'Estat i és un exemple que 
no serà seguit pels que són representants dels 
moviments que formen l'oposició que haurien 
d'encarnar els parlamentaris que's diuen ad
versaris del règim o de la seva actua! orienta
ció. I no serà seguit, perquè la representació 
popular que certs homes ostenten serveix, 
només, per a emparar egoistes interessos i fo
lles i buides vanitats. 

Nosaltres, encara que tinguem la nostra 
missió ideològica reclosa, pel que fa referen
cia a la política general de l'Estat, dins les fi
tes de Catalunya, veiem, en la renuncia d'en 
Macià, la condensació del més. alt grau de 
sinceritat i estem convençuts que, de genera
litzar-se més els actes d'aquesta naturalesa, la 
conciencia col·lectiva del nostre poble s'en
fortiria i els que són, davant de l'Estat, repre
sentants de Catalunya, no's veurien jamai 
desatesos en ço que ara, si es vol assolir, s'ha 
d'anar a pidolar humilment, rastrerament, 
baixament. 

Tots els polítics que actuen i col·laboren 
en la política de l'Estat, no l'han viscuda ínti
mament una vida política tota noblesa i gene
rositat. S'han abandonat, s'han llançat a una 
actuació de farsa i engany i ara els deixa pa
rats, els ve de nou, un cas de dignitat com el 
que ha donat el veritable representant popu
lar del districte de Les Borges. I és per la in
fluencia que la farsa damunt de tots els re
presentants parlamentaris exerceix, que no 
hi ha en cap d'ells prou força de voluntat per 
a seguir l'exemple tan vigorosament, tan no-
blement digne, que en Francesc Macià els 
ha donat. 



L A N A C Í Ó 

E N Francesc Macià ha renunciat la inves
tidura de representant de Catalunya al 
Parlament de l'Estat espanyol. 

Després d'un raonat discurs combatent 
les reformes militars presentades pel govern, 
tot sencillament, tot suaument, més amb 
aquella fortitut que esdevé del convenciment 
en els esperits forts, en Macià digué que no 
podia ésser que ell seguís exercint el càrrec de 
Diputat perquè considerava la seva acció 
nul·la i sense l'eficacia que a tots els íepresen-
tants imposa la funció parlamentaria. 

Jo no sé si és possible formular acusacions 
més tremendes amb paraules de major senzi
llesa i amb to menys alterat; és ben cert que 
no pot ésser que's causi una major impresió 
al Parlament i que's llenci una diatriba més 
forta a un govern valent-se de procediments 
més simples i d'una oratoria menys efectista. 
Ell, en Macià, tot ho digué i rebotaren per 
l'hemicicle les més fortes imprecacions per la 
ineptitut dels homes, les protestes més senti
des per la manca d'ètica dels polítics, i les 
recriminacions més dures per la farsa que 
tots, polítics i governants, representen amb 
mires positivistes, usant de totes les baixeses 
morals. Fets els càrrecs, de l'esperit d'en Ma
cià n'eixí un greu plany d'adoloriment; ell, 
representant d'un districte de Catalunya, pla
nyent-se exhalava la queixa punyenta del po
ble enfront de l'acció incalificable de I' Estat. 

Després vingué la comedia. Mancats de 
tota virilitat, mostrant descaradament la man
ca de viror a l'esperit, govern i caps de mino
ria gemegaren uns falsos elogis i pretengue
ren fer veure que volien retenir al que ja-
mai havia estat amb ells. La contesta fou 
brava; com a bons masells no se'n adonaren. 
La farsa segueix. 

* * * 
El gest d'en Macià té una valor que vui 

dir-la perquè és una lliçó pel poble de Cata
lunya. 

Si no hi concorreguessin les circumstan
cies extraordinàries que fatalment han dut a 
un home lleal a complir fins al fi el séu co
mès, jo seria el primer que hauria de dir ben 
clar que la renuncia de l'acta de Diputat feta 
per en Macià, és una acció que no té dret a 
realitzar-la cap home que prèviament hagi 
acceptat representar la sobirania del poble. 

MIGRANYA, 
DOLORS NEURÀLGICS, 

FEBRES, Etc. 

SE CUREN AMB 

KALMINE 
En venda: Centre Productes Farmacèu
tics del Dr. Andreu, J. Uriach i Cia., 

J. SEQALÁ 

Al detall: En totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CATXET: 35 cents. 

El parlamentari ha de sucumbir lluitant; el que 
no ho fa així és un covard. Per això arreu del 
món si un parlamentari abandonés el séu lloc 
de representant,el parlament li respondríaamb 
un menyspreu. Només en el cas d'en Macià 
tots els culpables, sense donar-se'n compte, 
sobtadament, com fent confessió espontània 
de la llur maldat política, han rendit liome-
natje a l'home bo i fort que menyspreant-los 
se n'anava. 

Cal dir, però, que ni en Macià ni cap 
parlamentari de Catalunya, posseeixen repre
sentació individual personalíssima; tan si vo
len com sinó, i també perquè és un compro
mís contret, posseeixen una delagació col-
lectiva, representant tots plegats a Catalu
nya; el que és que com que actuen molt mala
ment i com que la representació és, com dic, 
col·lectiva, el lleal, el sincer, se'n ha anat del 
Parlament perquè el mal comportament dels 
altres és el que l'ha tret. 

De la Solidaritat ençà els diputats de Ca
talunya la posseeixen aquesta representació 
col·lectiva, i des de llavors que'Is diputats 
representen al nostre poble mitjançant un 
programa polític general català, concret, con
cret en la seva essència, malgrat que en els 
accidents aparenti haver-hi tota una munió de 
modalitats polítiques. Els parlamentaris cata
lans a cada pas se reuneixen i promouen en
tusiasmes col·lectius que asseguren que han 
d'ésser la justificació de les actituts dignes i 
enèrgiques que usaran al Parlament; i fins ha 
passat que alguna vegada ho han fet creure 
a Catalunya i se'n han vingut a la patria per a 
adoptar actituts que convertissin l'acció parla
mentaria en acció decissiva en sentit de cor
rectora del daltabaix de l'Estat. I en cap ocasió 
han realitzat res que hagi satisfet els afanys del 
poble de Catalunya. Catalunya ha estada sem
pre descontentíssima dels seus representants. 

El poble de Catalunya però, s'ha adonat 
que d'aquí estant tot eren amenaces contra 
Madrid i tot eren promeses i juraments de 
realitzar accions que fossin dignes de la patria. 
I Catalunya, no exigia res, ni demanava ni 
volia que's fessin pas coses extraordinàries; 
Catalunya i fins els més intransigents de Ca
talunya, en tenien prou amb què'ls parlamen
taris complissin dignament el llur comès tal 
com arreu del món, a les societats normals 
del món, a les societats no corrompudes del 
món, els mandataris del poble realitzen l'ac
ció parlamentaria. No ha volgut mai res més 
Catalunya; ni això, però, ha pogut trobar. 

Ha vist i ha presenciat com tot ço que 
pugui referir-se als afanys del poble, ha sigut 
deixat de banda per atendre a tota mena 
d'interessos, a tota mena de lluites de baixa 
política, a tota llei de negocis, a tota llei de 
rivalitats, sacrificant a totes aquestes baixeses 
el compliment normal i digne de la represen
tació parlamentaria. S'ha adonat repetidament 
que en comptes de dur els parlamentaris l'ac
ció catalana a l'Estat no més que en el sentit de 
normalitzadora, de moralitzadora i de justi
ciera, han sigut oblidats els compromisos de 
normalització, i la vida social de Catalunya ha 
estat embrutida més que mai pels elements 
corruptors i degeneradors, socials i polítics, 

de l'Estat. Catalunya es cregué erradament 
que s'alçava en els dies de Solidaritat Catala
na, i fou llavors que fou traïda, per a amb ma
les arts, emmatzinar la renaixença de la patria 
que començava. 

Ara mateix, amb l'excusa dels projectes 
econòmics s'ha pretès una altra volta aixecar 
l'esperit de Catalunya per a reincidir nova
ment en aquesta malestruga acció política que 
fa befa dels més sagrats drets socials. I quan 
de Catalunya estant es pretenia imposar nor
malitat al poder executiu valent-se de l'auto
ritat i força que dóna la representació de Ca
talunya, es treballa l'ascensió política personal 
fent l'esquerp i la fera endimoniada, passant, 
però, en discutir coetàneament els projectes 
econòmics i unes reformes militars que, dei
xant de banda la seva nul·la valúa, es consent 
es discuteixin abans d'imposar la derogació 
de la llei de jurisdiccions, que de Solidaritat 
ençà tenen el deure sagrat, els parlamentaris 
catalans, de no parar fins a obtenir-la. 

1, com sempre, és tota la representació 
parlamentaria de Catalunya la que és actora i 
compliç d'aquesta conducta que és la mostra 
indubitable del malament que compleixen el 
llur deure tots els qui Catalunya honora amb 
la seva representació i que no tenen ni con
ciencia dels deures normals que l'acceptar el 
càrrec suposa. Ningú demana impossibles; 
repetim que només es desitja dignitat i ètica 
política. 

En Macià se'n ha anat del Parlament per
què se ha sentit l'únic representant de Cata-
tunya. Fa dèu anys que en Macià pren pa
ciencia esperant que'Is parlamentaris rectifi
quin i comencin a portar-se com l'esperit de 
parlamentari exemplar, que és l'esperit de Ca
talunya, anhela. Com l'acció dels parlamenta
ris catalans és col·lectiva, un de sol no podent 
fer res, se'n ha hagut de anar per forsa. 

Jo no sé si es portà bé en Macià a 1' anar-
se'n del Congrés, no havent dit les veritats 
que calien als seus companys de representa
ció catalana. Ells, per mals representants de 
Catalunya, són els que l'han tret. 

El gest d'en Macià delata a Catalunya com 
se porten els que la representen al Parlament 
de l'Estat espanyol. 

Ara a Catalunya li toca jutjar. 

D. MARTÍ I JULIA 
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Recordem-nos dels homes que lluiten per la llibertat del món, 
entre 'Is quals hi ha més de dos milers de voluntaris catalans 

UN català de París escriu que els catalans 
que han anat al front de batalla són 
més de mil, i parla de tenir-ne certe

sa; més, encara se queda curt, puix els que 
anaren a apendre l'ensenyament militar a Ba
yona, Tolosa, Orleans i Avinyó passaven ja 
de dos mil. A Perpinyà, eren molts els dies 
que solament s'oía el català que parlem nos
altres, eixit de les converses de l'aplec extra
ordinari de voluntaris que hi havia, i no 
era pas cosa estranya veure arribar, a peu, 
escamots de joves que anaven a oferir llurs 
vides per una llibertat solament entrevista 
i encara no coneguda. A Marsella, n'hi havia 
que foren els primers en embarcar-se per 
a l'Orient, i avui se baten als Dardanels i a 
Serbia, i han vist Gallipoli i Salònica, i han 
trepitjat terres descrites pel nostre cronista 
Muntaner. Quants són, doncs, els catalans 
que lluiten a favor de la justiciera causa dels 
al·liats? Són més dels que tothom pensa. Ets 
que ja han caigut, els que per sempre més ja 
dormen, els que han donat fins l'ànima per 
un dalit instintiu de llibertat que dintre séu, 
ancestralment, portaven, són ja alguns cents, 
molts més dels que se suposa; molts roce-
guen llurs ferides, que'ls fan sofrir; altres n'hi 
ha que són ja inútils... Ells han confós llur 
sang amb la dels francesos; ells han obeït, 
junts amb aquests, la veu d'un gran català; 
ells han vist com els dirigia el gran general 
que porta en son nom el llinatge més pur 
nostre — 9 de maig —; ells, aquests catalans, 
han estat condecoráis, al camp de batalla, per 
l'ardidesa llur i citats a l'ordre de l'exèrcit, i, 
com diu un de sos capitans, s'han batut com 
lleons. Donava gust veure'ls — el 5 de maig 
i el 16 de juny—saltar com a feres per sobre 
de les testes dels alemanys, amagats en llurs 
trinxeres, al veure la rapidesa amb què s'apo
deraven de la primera i segona renglera; allí, 
com en altres combats, anaven caient a mu
nió, morts els uns, ferits els més i continuant 
encara batent-se avui els que no quedaren 
morts o mutil·lats per a sempre. Els ferits 
que's curen, esperen tornar als fronts, sense 
defallir; llurs cartes ens arriben plenes d'e
nergia, i ni un sol sent defalliment. No cal 
dir que, al caure els voluntaris catalans i sen
tir la vida com fuig per les ferides, França se 
recorda d'ells, i els seus nombrosos hospitals, 
els seus sanatoris i les seves ambulàncies els 
recullen amb ergull quan veuen llur herois
me. Les infermeres, les gentils madones, els 
curen i els vetllen més bé que si fossin ger 
mans d'elles; alguns fins han plorat sentint-se 
aconsolar, en les hores que la mort els volta, 
per la dolça parla de la filla del Rosselló, qui, 
a l'aconsolar-los, els recordava la veu de sa 
bona mare, de ses germanes, de sos amics 
dels temps llunyans, de quan infants eren. 

Tots ells, sense excepció, recorden amoro
sament les hores passades a l'ambulància o a 
l'hospital, els dies de descans a la convale
cencia i les facilitats que reben de la França 
per llur generosa donació de sang catalana. 

Per aquest motiu és que preferim mil 
voltes ofegar les rancúnies rebudes de go

vernants estrangers que oprimiren a Catalu 
nya i recordar-nos dels pobles que vessen sa 
sang per una causa de llibertat, puix allí, al 
lluny, on, entre les veus de victoria, s'hi sen
ten crits en català, hi tenim un cabdill de nos
tra raça que la historia farà gran i milers d'ho
mes que parlen català per tot arreu on se tro
ben. No's pot donar un pas per França sense 
que sentiu parlar com vosaltres : a París, a la 
frontera, als hospitals i als dipòsits on els re
giments se refan, per tot arreu, escampada, 
sentireu la parla catalana. Hi ha comarques, a 
l'Alsacia, que són regades amb sang nostra; 
recordeu-vos que els walons de Bèlgica i del 
nord de França tenen tants costums sem
blants als nostres i que llur llenguatge inclou 
mots per nosaltres ben compresos; recordeu-
vos les relacions que modernament amb ells 
hem tingut. Ells, com nosaltres, combatien 
per obtenir més llibertat, per llur idioma 
i per llurs costums; ells porten en llur ban
dera el lema de Walons avant tout, són nos
tres germans de sofriment, i avui han arribat 
al « més enllà » d'on les forces aguanten; re
cordem que Bèlgica avui sofreix per tenir les 
entranyes destroçades, com Catalunya ha so
fert i en serva cruel record, i que quan parlaven 
de l'època terrible den Felip II—no tan terri
ble com la d'ara—feien una excepció d'un ge
neral català; recordeu que hem de contribuir 
a fer desaparèixer un mal record, i jamai mi
llor ocasió que ara per a allargar-los la mà. 

Fixem-nos en el que sofreix Polonia : cal 
recordar solament el que deuen patir els 
txecs, els croates i altres pobles, lluitant per 
força per qui no estimen; llegiu com els em
presonen i afusellen a centenars i encara més; 
recordeu, catalans, que una altra nació antiga, 
la qual, després de segles de lluita anguniosa, 
en què la sang ha amarat la terra, tot just 
guanyada sa independencia, races d'historia 
opressora están a punt d'arrabaçar-l'hi; mi
reu, amb la ira al cor, com va caient Serbia; 
mireu-vos en son mirall; llegiu nostra passada 
historia i hi veureu hores com aquelles. Allà, 
ara, hi ha catalans que escriuen una fulla he-
íòica per a nostre poble; recordeu-vos d'ells, 
que set, fret i penes, passen. 

Moltes són les nacions que tenen conciu
tadans a les rengleres dels al·liats; quasi totes 
tenen cura d'ells; per què nosaltres no hi te
nim qui d'ells se curi? Per què Barcelona no 
demostra que és cap i casal dels catalans? Per 
què nostres entitats populars, que per petites 
contrarietats destinen socorsos, no'n voten 
per a aquest gran cataclisme? 

S. CARBONELL I PUIG 

COMISSIONS : : REPRESENTACIONS 

: ADMINISTRACIÓ DE FINQUES : 

CABLE : S U B U R APARTAT DE CORREUS : 2 2 6 

: : SANTIAGO DE CUBA : : 

Per què si arreu se celebra un dia desti
nat a recollir fons per a belgues, polonesos i 
serbis, no ho podríem fer nosaltres i demos
trar-los la germanor que a tothora, abans del 
perill, retrèiem? 

Mentre aquestes coses que deuen fer-se 
arriben a ésser veritat, no podríem aplegar-
nos i individualment estendre ço que fa me
sos s'és iniciat? 

Algunes dotzenes de persones de bons 
sentiments, d'ànima delicada i catalanes de 
soca i arrel, han iniciat, per llur impuls propi, 
un bell treball que fa estimar Catalunya, puix 
s'han enginyat per a trobar el nom d'un ca
talà de les encontrades d'enllà del Canigó 
o d'ençà d'aquella muntanya que's trobi a les 
files dels que's baten, i els aconorten en llurs 
tribulacions, els fan més heroics amb llurs 
paraules; si són ferits, ells saben que, escri
vint-los o enviant-los quelcom, els aconso-
len; que quan tenen fret, els abrics reme-
sos els reconforten, i si llàgrimes tinguessin, 
els les eixugarien amb paraules del cor eixi
des; aquest petit eixam de nenes, de dames 
i homes de bona voluntat, trien sempre sol
dats que no tenen cabals o qui amb ells pen
si : cada un tria el séu soldat i li escriu com 
si fos germà séu, i si sabéssiu la immensa ale
gria i el consol que el d'allà reb amb les car
tes i els petits paquets!... Cada un de vosal
tres faria sacrificis per a poder aconsolar-ne 
un altre, per sentir en el més pregon de l'àni
ma la satisfacció de mostrar que els fills de 
Catalunya sempre ens sentim germans; llavo-
res és quan més senten que són i formen part 
d'una gran Catalunya, que no tot són parau
les, sinó que hi ha fets que l'.afermancen. 

Per iniciativa de la bona dama O. R. de 
Pujulà, la muller del nostre company en ca
talanisme, que des del començ de la guerra 
s'és portat heroicament, s'ha estès aquest pa
drinatge a soldats belgues i francesos dels 
departaments invadits i, per tant, a homes 
que sens ausili dels seus, que no saben si són 
vius, han passat més d'un any; sense noves 
dels pares, de la muller ni dels fills, que te
nen la ferida permanent al cor, al no saber-
ne res tampoc i témer-ho tot; a ells també 
s'han dirigit les nostres padrines i padrins, 
i els seus afiliats han correspost gentilment a 
l'homenatge de nostres catalanes i de nostres 
compatriotes; en totes llurs cartes parlen ho
norablement de Catalunya, i tots ells serven 
les ensenyes que de nostra bandera els en
viem com a records d'amistoses comandes. 

Ara ve Nadal, la festa que tothom cele
bra, i no us recordareu, catalans, de què te
niu gent de vostra raça, de què hi ha bel
gues, serbis, polonesos i francesos, que pas
saran, sense vosaltres, un altre Nadal ple de 
fret, a ta vora de la mort i sense un consol 
confortador que'ls faci recordar els dies ven
turosos del Nadal passat vora la llar pairal? 

Un petit esforç de cada un, i el record de 
vostres fets escriurà una ratlla d' amor a nos
tre poble! 

ARNAU DE VILANOVA 
N. T. — Els que desitgin afillar-se un soldat, que ho demanin, 

que^ indiquin si el volen català, francès del país invadit o belga, 
i se'ls indicarà la manera d'escriure'ls i d'enviar-los els paquets, 
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ACIA I ELS ALTRES 
Poc després d' haver arribat a Madrid els 

parlamentaris que hi envià la Solidari
tat Catalana, se vegé ja que solament 

un havia estat ben escollit, solament un por
tava la fermesa de caràcter que clouen els 
sentiments nobles i enlairats i les morals rec
tes i pures. I d'aquell moviment, que'l feren 
xorc les ambicions personals, la perversió de 
sentiments i la manca de catalanitat dels què 
al veure la Puerta del Sol saben oblidar les 
promeses i compromisos contrets a la Ram
bla, n' ha estat V únic fruit la demostració, en 
la persona d'en Macià, de què és possible 
l'existència de bons diputats catalans, de que 
quan s'estima el poble i se sent la dignitat 
d'ésser son representant, pot seguir-se una 
actuació serena i enèrgica a la vegada fins en 
mig d'un Parlament de nivell tan baix com 
el de Madrid i entre mig d'uns companys en
carrilats vers totes les desviacions i claudica
cions, com són tots els altres parlamentaris 
elegits per Catalunya. 

Aquesta situació havia fet d'en Macià 1' ú-
nic diputat de Catalunya, i això és ço que 
l'ha obligat a dimitir. Els que de l'acta ne fan 
un patrimoni i un escambell per a satisfer 
ambicions personalistes, els que han renegat 
i reneguen constantment la voluntat i el sen
timent de Catalunya, els acostumats a tots els 
acataments i regateigs, els de la farsa política 
de les comissions, dictàmens i debats que a 
res pràctic condueixen, no podien tolerar al 
llur costat la presencia d'aquest home recte, 
que, per servir el poble, se jogà una carrera 
brillantíssima; que proclamà Catalunya, i no 
l'ha renegat mai; que ha treballat pel séu dis
tricte, al qual ha unit, per Catalunya, en lloc 
de dividir-lo en capelletes, com han fet els 
altres, sense abdicacions i entrant amb el cap 
dret per tot arreu, com hi entra qui va a de
manar justicia per al poble i no hi pot entrar 
el que va a buscar favors i privilegis per als 
amics polítics. 1 no l'han tolerat. 

I quan ha estat 1' hora de complir els ma
naments de Catalunya, en Macià ha vist com 
els parlamentaris catalans trobaven sempre 
una excusa, un sofisma, una habilitat, per a 
no complir-los. I en Macià s'ha quedat sol, 
isolat com a perillós, fent-li el buit, el buit 
moral, el buit sentimental, el buit que de
termina el veure la inutilitat de l'esforç i la im
possibilitat de fer anar pel camí bo als des
viats. 

I quan en Macià ha vist que l'acta no li 
servía pera legislar per al bé del poble; quan 
ha vist que la toga del legislador era només 
que un vestit per a actuar de comparsa en la 
farsa política a l'ús; sabent que l'aparençar 
que's fa feina, quan, en realitat, el que's fa és 
inútil, és enganyar al poble; amb la mateixa 
fermesa que abandonà la carrera, per a ser
vir la nostra patria, ha llançat la toga, que, 
per culpa de les desviacions dels altres parla
mentaris catalans, no li serveix per a Cata
lunya. 

Però, avui més que mai, en Macià conti
núa essent el nostre únic representant, i tots 
els que de Catalunya n'hem fet la religió de 
la nostra vida, i fins tots els senzills bons ca
talán?, sense mires personals, amb bonesa de 

sentiments i amb dignitat i moralitat ciutada
na, tots estem avui al costat d'en Macià, i pro
nunciem .el séu nom amb l'amor, respecte i 
agraïment que's mereix aquest home recte, 
aquest vir bonus, que's sacrifica per la patria 
i que, a pesar del contacte amb totes les per
versions i immoralitats, abandona un càrrec 
que tant serveix als homes sens escrúpuls 
quan per a la patria no li serveix. 

Una vegada més ha estat Catalunya la 
que ha guiat a en Macià, i també una vega
da més, per culpa d'aquests modificadors de 
la voluntat del poble, Catalunya ha estat 
vençuda per la farsa política. Però l'acte d'en 
Macià, com tots els actes nobles i honrats, no 
esdevindrà xorc i farà que molts s'adonin 
dels mals camins per on porten al poble els 
que li fan de representants. 

I això serà el començament de llur fi. 

Els politiquets catalans de les colles re
gionalista, republicana, etcètera, han fet veu
re com que se sorprenien de l'acte d'en Ma
cià; han fet una rníca el ploricó, per'compli-
ment; però tot seguit han procurat, bo i in
tentant posar-se el pegat, acabar de donar 
l'empenteta al company, estimat, sí; bo, sí; 
però massa recte, que no's doblega i, sobre 
tot, que dóna mals exemples. On s'és vist 
pendre's de manera seriosa els manaments 
del poble i el compliment dels compromisos 
contrets? 

1 per això, s'ha anat dient : aquest home 
és un romàntic; no té la visió de la política; 
no sab que dos i dos devegades fan sis; no's 
deixa portar per les impureses de la realitat; 
no se sotsmet a la disciplina de les clienteles 
polítiques; és un isolat; és un pessimista... 

Els de la farsa, que, a pesar de tot, s'han 
sentit la bofetada, diuen que ells també en 
tenen de sensibilitat moral, que també ho 
troben que allò va molt malament; però hi 
ha el partit, la disciplina, el deure de treba
llar, l'optimisme i, sobre tot, s'esforcen, com 
volent-se enganyar a sí mateixos, en dir que 
l'acte d'en Macià no tindrà conseqüències a 
Catalunya. 

En primer lloc, que en Macià volia deme-
tre si al començar l'actual legislatura no's 
discutien i aprovaven les "demandes de Cata-

La 
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vos convida a la seva obra Social, humana 
i constructiva -, en la qual obtindreu: Mi
llorament en la calitat i preus dels arti
cles, absoluta garantia de llurs pesos i 
mesures, benefici reemborsable sobre el 
consum anyal, contribuint al sosteniment 
d'Escoles Catalanes i altres fins patriòtics 

Demaneu Estatuts a l'Hostatge Social 
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lunya és uní cosa que la sabíem una pila de 
persones de les que no ocupem cap càrrec 
públic, i trobem bon xic estrany que fossin 
només els nostres candorosos parlamentaris 
els únics que ho ignoraven. Jo crec que de 
saber-ho ja ho sabien, però no ho podien ar
ribar a creure : els costaria tant a ells de fer-
la, una cosa semblant, que, fins que ho han 
vist no ho han cregut i encara se n'han sor
près!... 

Que en Macià és un pessimista i que 
abandona el lloc de la lluita? Pessimista un 
home que sab dominar els egoismes perso
nals i s'entrega tot ell a la patria? Els pessi
mistes són egoistes, i perquè en Macià no h 
és estem segurs que el camp de la llui 
per Catalunya — que no és pas solament 
Parlament i les clienteles polítiques — ni l'a
bandona ni l'abandonarà mai! Els pessimistes 
sóu vosaltres, que per covardia transigiu amb 
totes les impureses de la realitat, per baixes 
que siguin, i fins, si anéssiu de bona fe, els 
pessimistes, serieu també vosaltres que us 
hauríeu arribat a creure que la nostra terra 
és tan pobre d'homes que a darrera de qual
sevol Ventosa i Calvell o Salvatella ja no hi 
queda ningú més. 

Que en Macià és un romàntic i un isolat? 
Sí, és un romàntic; però un romàntic 
pràctic, que ha sabut, fent bé pel poble, te 
un districte més segur que cap de vosaltres, 
i que tindria, enfront de vosaltres, la majoria 
dels districtes de Catalunya. Quants pràctics 
i realistes, condemnats a canviar de represen
tació, com de camisa, ho voldrien això! 1 
que no és un isolat n' ha donat proves 
aquests dies tota Catalunya : hi som tots 
al costat séu. I hi som per això, perquè s'ha 
sabut isolar de tots els altres, dels concupis
cents, dels arrivistes, dels farsants, dels em-
baucadors, dels que falsegen, en profit propi, 
els sentiments del poble, dels que se soste
nen per la clientela, dels que han d'anar per 
força acompanyats, perquè, coixos d'esperit 
com són, tots sols no s'aguantarien. En Macià 
anava sol a Madrid perquè podia anar-hi i 
perquè sabía que aquí tenia al séu costat ço 
que no hi tenen tots els altres plegats. 

I per això el séu acte, que els homúnculs 
representants per Catalunya voldrien que no 
tingués ressonància, ne tindrà. I de res els 
valdrà }' haver intentat posar-se el pegat 
abans del cop. O els parlamentaris catalans 
compleixen ara els manaments de Catalunya 
o actúen d'una vegada com a una oposició, 
no al ridícul governament de'n Dato o a un 
altre de semblant, sinó a tota l'orientació po 
lítica de l'Estat espanyol, o logren quelo 
positiu i de relleu per a Catalunya, o l'om 
d'en.Macià els perseguirà implacable cada ve 
gada que tinguin l'atreviment d'acostar-se al 
poble per a demanar-li quelcom. Per això els 
cou aquesta renuncia; ells, els veritables pes
simistes, no s'hi senten amb cor de complir 
el deure llur, i veuen en el record de'n Macià 
l'exemple enutjós que no saben seguir, que 
no volen seguir, però que el poble els farà 
seguir tal volta més aviat del que ells creueu. 

RAMÓN D 'ALENTÜKN 
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Per la reivindicació de la nació catalana 

Imitem-los 

MENTRE que, a Catalunya, a cada mo
ment estem presenciant fets que'ns 
revelen la feblesa del nostre senti

ment nacional, de les terres americanes tot 
sovint ens arriben noves que posen goig a 
les ànimes dels patriotes, demostradores de 
l'alt grau de catalanitat que poseeixen els nos
tres compatriotes que hi resideixen. 

Mentre que aquí són un tant per cent 
irrisori els catalans que, tot i dient-se nacio
nalistes, contribueixen a la renacionalització 
de Catalunya pel mitjà del foment de l'ense
nyament català,—l'instrument eficaç per excel
encia,—la finalitat immediata del catalanisme 
en els catalans residents a Amèrica, pot dir-se 
que és l'aplec de mitjans materials amb els 
quals la benemèrita «Associació Protectora 
de l'Ensenyança Catalana» pugui anar conver
tint en realitat l'aspiració que l'anima: la lli
bertat de Catalunya pel mitjà de l'ensenya
ment. 

I, precisament perquè el sentiment nacio
nal català és molt més fort, en general, en els 
catalans de I' altra banda de l'Oceà que en 
nosaltres, és perquè entre ells hi floreixen 
tan sovint els encoratjadors actes als quals 
ens referim. 

Un dia, és el benemèrit patrici Dr. Antoni 
de P. Aleu que dóna generosament 500 pes
setes per a realitzar un concurs per a la publi
cació d'una «Geografía de Catalunya» i és el 
mateix Dr. Aleu qui institueix, a Buenos Aires, 
una Delegació de la Protectora- sostinguda, 
avui, per un bon nombre de conscients nacio
nalistes. 

Un altre dia, és el Dr. Josep Murillo que 
fa a l'Havana una feina anàloga, creant una 
nova i nombrosa Delegació de la «Protectora». 

Es a Guantànamo que's funda un periòdic 
divulgador del nostre moviment nacionalista, 
«Aubada», del qual tots els beneficis que 
s'obtenen es destinen a la «Protectora». 

I és, sempre, pensant en el foment de 
l'ensenyament català, pensant en la reivindi
cació de la Personalitat Catalana, que'ls ca
talans de les terres americanes organitzen fes
tes, vetllades suscripcions i altres actes. 

I quan se parla, a tants dels que aqui es 
vanten d'ésser nacionalistes, de què seguexin 
una conducta semblant, contribuint a la lli
bertat de Catalunya, encara que només sigui 
amb una modesta pesseta al més, sembla que 
se'ls proposa quelcom per l'istil de que llen
cin una pesseta al mar! Una entitat a la qual 
no més se dóna i de la que no se'n reb res, i 
ni solament serveix per a anar-hi a pendre 
cafè i a fer-hi tertulia!... 

I bé, tota aquesta gent a qui els dol 
contribuir al sosteniment de la «Protectora», 
es troben en un d'aquests dos casos: o no ca
peixen la importancia trascendentalíssima i pri
mordial que per al triomf de les aspiracions 
nacionalistes de Catalunya té el foment de 
l'ensenyament català o, tot i comprenent-ho, 
com que ells en el fons no desitgen, o bé tant 
se'ls endona, el triomf de dites aspiracions, 
per això no hi contribueixen. 

Nosaltres creiem que la major p ¡ i de la 

gent de què parlem es troben en el segon cas. 
S'ha demostrat de mil maneres diferents 

la importancia que per a la nostra patria té 
l'ensenyament dels infants en català. 

L'han proclamada els nostres amics i els 
nostres enemics. Amb tota franquesa hem de 
dir, doncs, que dubtem de la capacitat men
tal d'aquells que no reconeixen a l'ensenya
ment aqueixa importancia. 

El que passa, però, és que, com que la ma
joria de catalans no senten ni anhelen d'una 
manera nítida i conscient el triomf de Catalu
nya nació; per això no hi contribueixen. 

Diem-ho una altra vegada: qui no està 
dins de l'<Associació Protectora de l'Ense
nyança Catalana» està fóra de Catalunya. 

Perquè els nostres compatriotes d'Amèri
ca capeixen ben bé el que vol dir ésser nacio
nalista català, és perquè es preocupen, pri
mer que tot, del foment de l'ensenyament 
català. 

Imitem-los. 
R. RÀFOLS i CAMÍ 

Aspectes de la lluita 

Notes del viatge 
Comencem a posar els fonaments 

Si afirméssim que les companyies ferro
viàries no s'han preocupat jamai d'es
brinar què és i representa, per a llur 

negoci, la legió de viatjants del comerç que 
tot l'any anem d'una terra a l'altra, podem 
ben dir que estaríem en la més gran certesa. 
I no solament podríem afirmar que no s'han 
preocupat de nosaltres, sinó que fins po
dríem aventurar-nos a dir que, lluny d'afavo-
rir-nos amb rebaixes de tarifes o amb la con
cessió de bitllets especials, cada vegada més, 
sembla que tendeixin a perjudicar-nos i a 
crear nous entrebancs. 

Diem això perquè, ara mateix, encara no 
sabem per quin motiu, la companyia de M. Z. 

FONDES I CAFÉS DE CATALUNYA 
que en concepte d'abon ats reben setmanalment 

LA NACIÓ i Renaixement 

AGRAMUNT PALAFRUGELL 

Fonda Martí Fonda Estrella 
Cafè Ribera PALAMÓS 

BALAGUER Fonda Trias 
Fonda La Palma PONS 

BANYOLES Cafè del Ventureta 
Catè Vila li I POLL 

BERGA Fonda Monastir 
Cafè Serra SALLENT 

CALELLA Cafè de lApeadero 
Fonda La Granota ST. HILARI SACALM 

CASSÀ DE LA SELVA Calè de l'Unió 

Fonda El Recreo ST. PERE PESCADOR 

FIGUERES Cafè Forment 

Hotel Comerç, Santa Coloma de Farnés 

GIRONA Fonda Quimet 

Hotel Peninsular SANTES CREUS 
Cafè Negre Fonda Marimon 

LLEIDA TÀRREGA 
Cafè de f Univers Fonda d'Espanya 

MALGRAT Cafè del Jardí 

Fonda Guillem 
Cafè d'Espanya 

TORELLÓ 
OLOT Forrda Bosch 

Cafè Novetats V1CH 
Fonda La Estrella Cafè Blanch 

i A. ha suprimit els bitllets reduits dete di
lluns. Aquesta supressió, si no és feta expres
sament contra nosaltres, no sé pas contra qui 
pot anar, ja que si un passatger de Girona, 
per exemple, vol anar, el dissabte, a Barce
lona, per a retornar el dilluns, no té cap ne
cessitat de comprar bitllet reduït, puix com
prant bitllet d'anada i tornada, que és més 
econòmic que el reduit, ne sortirà més bé. 
En canvi, si un de nosaltres vol passar el 
diumenge al costat de la familia, per a anar-
se'n el dil'uns, directament, a la població on 
tingui de treballar, no ho pot fer sense que 
això li costi unes quantes pessetes més que 
quan hi havia bitllets reduits. I veu's-aquí 
com, si aquests bitllets reduits de què par
lem, no són suprimits únicament, i exclusiva 
contra els viatjants, ho sembla. Sembla, tam
bé, que, entre les companyies, ve parlant-se 
de suprimir tota mena de bitllets especials, 
com són els circulars i fins els kilomètrics, 
i digueu-me si no és, també si això és 
cert —, contra nosaltres contra qui més di
rectament se va. 

Podríem explicar molts fets que portarien 
—als qui aquestes ratlles llegeixen — el con
venciment que tenim raó sobrada per a 
organitzar-nos, si no per a assolir altres fins, 
per a lograr, només, veure'ns respectats i ben 
atesos d'aquestes grans companyies carrilai-
res, d'aquestes mateixes companyies que no 
respecten als viatjants que continuament els 
donen beneficis, però, en canvi, per als tore
ros, còmics, congregacions religioses i altra 
mena de col·lectivitats que, devegades, no 
representen cap fi social, reserven tota mena 
d'atencions i miraments, rebaixant-los, inclòs, 
d'una manera considerable, els passatges i 
donant-los tota mena de facilitats per a trella-
dar-se d'un punt a l'altre. 

A nosaltres, viatjants del comerç, que pas
sem tot l'any fent la vida en l'interior d'un 
vagó, les companyies carrilaires ben poques 
atencions ens tenen. Cal, doncs, que això ho 
diguem, i cal, també, que busquem la fornia 
de què això no succeeixi. 

La nostra organització — la qual ja no 
hem de discutir, sinó que hem de fer-la 
pot conseguir, de part de les companyies, 
concessions i avantatges que ara no tenim. 

No ho diguem més que hem d'organit
zar-nos, puix el que precisa, amic Gual i de
més companys que d'aquesta qüestió us 
heu ocupat, és posar, ja, els fonaments, ben 
sòlids i macissos, d'aquest baluart nostre, que 
ha de fer-nos ésser respectats de tots aquells 
elements, per poderosos que siguin, que amb 
nosaltres trafiquegen. 

JOAN ESCAPA I LLACH 

De l'actuació política dels viatjants. - Són 
alguns els agrupaments de viatjants catalans 
que, amb motiu de la renuncia de l'acta de dipu
tat que en Francesc Macià ha fet en ple Parla
ment espanyol, li han dirigit telegrames de feli
citació. Tenim copia de diferents telegrames d'a
quests, que no publiquem per manca d'espai. 

Una contrarietat que deplorem. Acabem 
d'enterar-nos, apenadameut, que el nostre com
pany Francesc Cabeceràn se troba malalt, víc
tima d'una pulmonía, a Figueres. Esperem, amb 
teta l'ànima, poder donar compte de que el nos
tre amic ha entrat en un període de franc1, mi
llora. 
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A L V O L 
PRECISA insistir en el revol que aquí a Cata

lunya ha promogut tot ço que a Madrid, 
al Senat, s'ha dit de la llengua catalana. 

Un hom se n'avergonyeix del que, de tant en 
tant, ens retreuen els parlamentaris espanyols. 
L' avergonyir-se'n ve d'haver de regonèixer que 
en moltes acusacions tenen tota la raó; no en les 
conseqüències que'n treuen, amb tota la mala in
tenció; sí, però, en els fets concrets que plantifi
quen per la faç de Catalunya; més ben dit, de 
certa gent de Catalunya, que quan els convé, se 
converteixen en reivindicadors de drets nacio
nals, que no's miren gens ni mica en trepitjar. 

La llengua catalana existeix concretament 
com a idioma nacional, com a fet positiu de 
vida, com a afirmació incontrastable que's riu 
de totes les opressions i que amb la qualitat filo
lògica que té, sia la que sia, treballa sense parar 
per recobrar la lliure funció que com a activitat 
d'expressió d'un organisme nacional li pertany. 
No són els catalans qui per franc voler pretenen 
imposar-la a totes les actuacions socials; ni són 
les ideologies les que s'afanyen per donar-li una 
ficticia valúa de relació intracatalana i interna
cional; ni són els elements arbitraris d'un pro
grama polític els que han congeminat una teoria 
per a violentment fer prevalèixer el nostre verb 
català, per a ocupar la categoria de llengua ofi
cial; ni és el caprici de neofílics que per estira
bot diletantista, passant per damunt de tota raó 
i de toia lògica, laborin toçudament per a deter
minar l'acceptació de la nostra llengua per tal 
que substitueixi el verb que's troba en funció 
normal. No és res d'això. La nostra llengua cata
lana és la nostra com és nostra la córpora que 
posseim, com són nostres les entranyes en les 
que hi batega la nostra vida, com és nostra la 
sang que corre per les nostres venes, com són 
nostres els òsssos pels que'ns aguantem drets, 
i els sentits pels que tenim vida de relació, i el 
cor que'ns batega i sosté l'existència, i el cervell 
que'ns dóna coneixement, sense que hi hagi per
sona de seny que s'atreveixi a discutir el dret 
natural i inalienable que imman;ntment posseim 
d'usar per al nostre ésser la funció privada i ofi
cial del còs nostre, de le:; entranyes nostres, de 
la sang nostra, dels óssos nostres, dels sentits 
nostres, del nostre bleix, del nostre cor i del nos
tre cervell; que fou un temps que la vida huma
na era esclava i en disposaven els homes opres
sors. Ara, la vida és lliure, i encara hi ha l'escla
vatge de la llengua, com altres esclavatges hi 
ha encara, sense adonar-se els opressors que el 
verb humà, per ésser l'expressió més gran i su
blim de la llibertat, de l'afirmació de la vida, 
també li toca ésser l'expressió de les monstruo
sitats de l'anti-vida, que és l'opressió que exer
ceixen, encara, gents malvades : 1 proclamar amb 
la paraula, excelsa proclamadora de vida plena, 
l'esclavatge i el no ésser,de la vida d'altres homes, 
del verb, de la paraula, vibració sublim de l'espi
ritualitat d'altres homes. 

Oh! els parlamentaris dels Est ts opressors, 
que flestomen la vida, dient que hi han existèn
cies humanes, en el sentit de sob ranía, inferiors, 
esclaves; que hi han verbs indignes, que hi han 
llengües despreciables, i, encara, pitjor que això: 
que és condemnable, i cal perseeuir-ho i casti
gar el noble esforç que fan els homes i els po
bles al posar tot llur afany en perfeccionar, afi
nar, enlairar i dur a la categoria d'oficial, la llen
gua propia, el propi parlar, el propi verb de 
l'esperit! 

Les veus ni els fets dels opressors no detin
dran l'esforç de Catalunya per a retornar el verb 
propi a la situació social i oficial que havia asso

lit. Les accions dels que s'oposen a l'avenç dels 
homes i dels pobles no cal témer-les ni contar
ies. No seran pas aqueixes les que retardaran 
l'ascensió gloriosa del verb de la patria. 

Les particularitats dels homes i dels pobles 
es milloren, s'engrandeixen, ascendeixen en và
lua social i internacional, pel propi esforç, per la 
propia vo'untat, per l'esforç que de dins estant 
realitzen els individus i les nacions. De nosaltres 
mateixos és que ha d'eixir-ne l'acció plena de la 
nostra catalanitat. No és als parlamentaris espa
nyols que fan befa del verb nostre als que hem 
d'embestir i als que hem de combatre perquè 
qualque vegada ens retreuen els mancaments 
que Catalunya comet amb els propis deures, en 
tant que pretén que els no catalans regoneguin 
i acatin afirmacions que els mateixos catalans te
nen deixades de banda i només acostumen a vo
ler fer valer quan s'ha de defensar, a tall de 
jueus, interessos materials. 

Girem-nos de cara a Catalunya i diguem : 
Per què Catalunya envia parlamentaris a l'Es

tat espanyol que no senten per la llengua catalana 
el respecte i veneració que la dignitat humana exi
geix, havent-n'hi que's diuen representar el na
cionalisme i la traeixen la llengua? 

Per què els industrials i comerciants duen la 
comptabilitat en castellà i els botiguers tenen els 
rètols aixi mateix en castellà, i això que els elec
tors de la Lliga Regionalista i de la nomenada 
Esquerra nacionalista pertanyen, en gran part, 
an aqueixos estaments socials? 

Per què, en sa majoria, els autors dramàtics 
catalans no priven que les traduccions castella
nes de llurs obres sien representades a Catalu
nya, no-res-menys, que s'alaben tots de catalanis
tes, els que menys en sentit literari? 

Per què no's fa, per tots els elements nacio
nalistes conjuntament, una forta, toçuda i perma
nent campanya de rehabilitació de la nostra parla 
catalana? 

Per què, respecte de la llengua, ha d'haver hi 
cap llei de transigencia, i no'ns acomodem els 
catalans al comportament que és norma de tots els 
pobles que estimen noblement la propia dignitat? 

Aqueixos mancaments nostres sí que ence
nen les sangs i fan revoltar l'esperit, per la pre
gona degeneració del nostre poble que suposen; 
és vers Catalunya mateixa que hem d'adreçar la 
nostra acció, lluitant tots per l'idioma i realitzant 
totes aquelles serioses i excitadores mesures que 
obliguin als catalans que han oblidat els deures 
més e'ementals de la dignitat humana a complir 
com imposa el viure en una societat a quals re
gles naturals i normals de vida col·lectiva no pot 
haver-hi ciutadà que hi manqui, i menys aquells 
que, posseint una valúa representativa catalana, 
n'usdefruiten el profit i en traeixen l'essencia 
ètica de la vida, per a obtenir-ne major profit 
encara. 

Ja a saber que tots els pobles de ¡a terra 
tenen llurs degenerats, llurs infeliços desgraciats 
amorals i mancats de civisme que no atenen 
més que als baixos plaers, perquè per deficien
cia natural viuen privats de les funcions de les 
altes espiritualitats col·lectives; an aqueixos, dels 
alts estaments socials o dels d'abaix de tot, man
cats de tota llum que faci agradosa la vida, tota 
la pietat. Pobrets! no arriben a més : són imbè
cils socials; redimim-los en la proporció que's 
pugui. Ara, als altres, als conscientment culpa
bles, als que's descatalanitzen per conveniencia, 
als que expressament volen devenir masells i, cí
nics, mercadegen amb tot ço que els pobles esti
men com a expressió de l'ànima nacional; an 
aqueixos, que l'acció normal de Catalunya cai
gui damunt d'ells, i que, tant si volen com no, 
els faci sirgar per la via única que han de seguir 
•-•Is fills honrats de la nostra estimada Patria. 
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GUAITA 
n ciutadà que s'ha pres seriament, se

gons sembla, ['intrincada legislació es

panyola, ha recorregut en alçada con

tra el nomenament d'alguns dels elegits regi

dors de Barcelona, entre'Is que s'hi compten 

en Giner de los Ríos i en Duran i Ventosa. 

No sabem el que contra aquest darrer ar

gumentarà el recurrent, emperò contra en Gi

ner de los Ríos, La Veu ens fa saber que ho 

fonamenta en l' incompatibilitat concretada 

en la Llei Municipal, que impossibilita a tot 

diputat a Corts l'ésser regidor de cap Munici

pi, exceptuant Madrid. I /' orgue regionalista, 

tot afirmant /' il·legalitat del nomenament, 

prega, indirectament, és clar, als lerrouxistes, 

que demanin al Govern la reforma d'aqueixa 

Llei Municipal que priva—/ als regionalistes 

també, com se comprèn—que entre un deter

minat nombre de persones tinguin acaparada 

tota la representació col·lectiva. 

La Veu, sense adonar-se'n, deixa al desco

bert als pobres senvors Esteves que envia afer 

de pantalles a les corporacions públiques quan 

afirma que. d'acceptar-se la reforma plante

jada, permetria fer cada vegada més alt el 

nivell social i polític de les corporacions». Per 

altra part, al regionalista que escriu l'article 

de La Veu sembla que li convingui que en 

Giner de los Ríos, el més anti-català dels le

rrouxistes, sigui el cap de la minoria radi

cal (?) a l'Ajuntament. Per qué? Són, aquei

xos, uns afers que no's resolen a la vista del 

públic, i que, tenint memoria, el temps ens aca

barà d'aclarir. 

L' article esmentat ens suggereix, però, un 

endevinament de l'intenció tinguda a l'escriu

re'l, que no pot ser altra que la de concretar 

en el nombre més reduit possible d'amics 

l'administració popular. De no ser així, se de

mostraria que Catalunya viu de caritat d' in

tel·ligència, que els representants viuen d'inspi

ració d'altri, i, certament, faríem un ben pobre 

paper polític en el concert mundial, si tota la 

mentalitat política catalana estés represen

tada per la ben mediocre representació parla

mentaria actual, generalitzant-la. 

Anònim per a nosaltres, no sabríem ende

vinar els mòbils del recurrent contra la legali

tat dels nomenaments de determinats regidors, 

emperò en /' article de La Veu, valent-se dels 

recursos d'alçada, hi trobem un no amagat 

desig d'acaparar representacions limitant-les 

en determinades persones, i en un major desig 

de que en Giner de los Ríos pugui ésser el 

cap de la majoria radical (?) en el Municipi, 

segurament amb el bon desig de continuar les 

bones relacions que fins ara. 

Es veu que l'acreditada diplomàcia den 

Duran i Ventosa ja actúa abans de pendre 

possesió del càrrec—F. 
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Unió Catalanista L' actuado obrera 

E N Francesc Ullod donà, el passat dissabte, 
la seva anunciada conferencia, tractant el 
tema 'Sindicalisme reivindicador i orien

tació artística per als sindicats». 
Comença queixant-se de què en els actes de 

propaganda, mitings, assamblees, etc., es preo
cupin més de la qüestió moral que no pas de la 
qüestió econòmica que és la que afecta més di
rectament als obrers. 

Convindria que en les nostres propagandes 
puguéssim presentar unes estadístiques on de
mostressin palpablement als obrers tot quant 
costa la mà d'obra en els articles, les despeses que 
hi ha, en fi, tot detalladament fent-li veure la di
ferencia enorme que hi ha entre el que's retira el 
productor, o sigui l'obrer, amb el que's queda el 
burgès. Els individus, sense conèixer això no's 
rebel·len, i a més el dia que'ls Sindicats tinguin 
de formar agrupaments de producció que sàpi-
quen a què atenir-se. 

Seguidament passa a parlar de l'orientació 
artística dels sindicats, dient que l'acció revolu
cionaria absorbeix per complet a la joventut no 
deixant-li temps per a instruir-se en les ciències 
més elementals, desconeixent la comptabilitat; 
alguns, amb afany de llegir, ho absorbeixen tot 
sense pensar que la majoria d'obres filosòfiques 
que llegeixen si no's poden pair bé, tenen efectes 
contraproduents. Cita el cas d'aprenents de dèu 
i onze anys que amb prou feines saben les quatre 
regles. Deplora hi hagi treballadors que, essent 
grans companys, moltes vegades per la llur poca 
instrucció en el ram que treballen es vegin ri-
diculitzats pels burgesos. 

ExplLa la decadencia de l'art en els oficis i 
la influencia de l'art envers els homes. 

Explana el projecte pel Sindicat o reunió de 
Sindicats, de cercar professor per a l'ensenyança 
de l'ofici, o del dibuix relacionat amb els oficis, i 
celebració d'exposicions dels treballs fets en els 
Sindicats, on podria apreciar-se l'art dels obrers, 
els quals foren homes aptes tenint conciencia del 
llur treball. 

A més, això, diu, fóra una propaganda del 
Sindicat. 

També aquesta orientació artística els enlaira
rà en les regions més altes de l'art, i no passaria 
com ara que'ls Museus no's visiten, i quan es vi
siten, a la majoria dels obrers els passen desaper
cebudes les obres d'art que constitueixen una glo
ria per a l'humanitat. 

Acaba la seva disertació, demanant que si algú 
vol dir quelcom sobre ço que ell ha exposat, ho 
faci, car ell se'n sentirà satisfet. EI company 
M. Vicente, que presidia, pregunta si hi ha algú 
q e vulgui fer ús de la paraula, demanant-la el 
company Negre, qui diu que està conforme amb 
tot ço exposat pel conferenciant, però que refe
rent a l'educació artística de l'obrer, entén que 
sí, que iots hem de transformar-nos en perfectes 
artesans, però que davant d'això, hi ha la realitat 
de la vida i és, que mentre l'obrer conresa la seva 
intel·ligència per a perfeccionar-se en el séu ofici 
o art, el burgès a instint del séu egoisme mate
rialista, refusa tota intel·ligència, tot art, no vol 
perdre temps, primer és el negoci, i ens trobem 
que mentre un construeix i es mortifica es troba 
enfront del qui pot més que ell i té de cedir da
vant la realitat de la vida. Diu que ja està bé que 
l'obrer s'eduqui i conegui ben a fons el séu tre
ball per així millor jutjar el séu valer, però que 
amb això no'ns emanciparem, car en la lluita per 
la vida, només hi ha dos factors que són: explo
tat i explotador, i quan aquests estan en lluita i el 
que demana és fort, enderroca totes les estadísti
ques que l'element burgès te sempre a punt i en 

primer terme, abans que tota manifestació de 
perfeccionament humà sigui de la forma que sigui. 

Contesta el conferenciant que ell ja sab que'l 
burgès no aprecia, pels seus fins particulars, tot 
ço que tendeix a profunditzar, per part de l'obrer, 
en el séu ofici, però que això no priva perquè 
aquesta instrucció l'obrer se la proporcioni i que 
sigui entre ells que's manifesti, car ¡'objecte d'això 
apart l'educació adquirida, és fer veure a tots els 
obrer-s que no sols hi ha idees, que hi ha quelcom 
més que integra la vida i d'això els n'hem de 
convèncer: ens hem d'instruir en les diferents 
fases del saber per a poder lluitar. 

Replica el company Negre dient que ja troba 
bé educara l'individu artísticament per a fer l'es
perit, però que l'ésser un perfecte artesà de l'art, 
hi cabia molt bé dos segles enrera, però que ara 
no, perquè el burgès va pel positiu; no vol art i 
només que semblin grans coses que veritable
ment no ho són. Abans es feien treballs artístics 
de gran valúa; avui tot es vol més econòmic, les 
màquines substitueixen l'home i no s'aprecia la 
seva intel·ligència. És útil saber sentir davant els 
llibres, davant l'art, davant la natura tota, que tot 
s apreciï, que s'adquireixin els coneixements més 
primordials per així enlairar l'ànima i deixar d'é;-
ser ignorants. 

Respon el conferenciant que creu que encara 
que's topi amb la realitat de la vida, l'art sempre 
és valúa pel que val i que si dins l'element burgès 
no és, aquesta valúa, reconeguda, com que el fi 
no és que ell la regonegui, és pot molt bé con-
resar aquesta branca del saber entre l'obrer, 
fundant escoles d'aprenents, dels diferents oficis, 
dins dels Sindicats, exposant llurs treballs, ser
vint això d'estímul per ells i d'exemple als demés, 
fer-los conscients del que fan i del càrrec que a 
la societat desempenyen, que com més sàpiguen 
millor, car és indubtable que la mà d'obra té més 
mèrit que totes les màquines hagudes i per haver; 
fer l'home-creador, no l'home que obra mecàni
cament, car si així ho fa dins el treball, dins l'or
dre de les idees moltes vegades fa el mateix. 
Acaba dient que al voler aixecar el nivell cultu
ral dels homes, s'ha de fer sempre en tots els con
ceptes i això també és una realitat positiva en 
aquesta vida, tan industrialitzada, que patim. 

• * 

Dirigit «als obrers mecànics» la Junta de la 
«Unió d'obrers constructors mecànics» ha publi
cat un manifest, en el qual se fa afirmació de la 
força d'aquest sindicat i dels anhels de millora 
que senten els seus adherits. 

En dit manifest se fa constar, també, que ha 
quedat termenada la vaga de la casa Mañach, si 
bé s'ha declarat el boicot an aquells tallers, reco
manant, per tant, que cap treballador conscient 
hi treballi, mentres no hi hagi acord entre el Sin
dicat i aquell burgès. 

Acaba, el manifest de que parlem, fent una 
exortactó als construc ors mecànics per a que 
no's mostrin indiferents a l'acció per aquell Sin
dicat començada. 

El Dr. Francesc Boada donara aquest vespre, 
a dos quarts de dèu, la conferencia, corresponent 
a la present setmana, de la serie organitzada pels 
Sindicats de Llantiers-Llauners, Fumistes i simi
lars i Fundidors de ferre. El tema és: Higiene i 
profilaxi de la tuberculosis pulmonar. 

La propera conferencia, que va a càrrec d' en 
M. Mer i Güell, tindrà lloc el dimarts vinent, baix 
el tema: Aspecte higiènic de la qüestió obrera. 

MERCbRÍA = ALBERT BONET = CLARIS, 15 
Adornaments per a vesti ts de senyora 

GRANS NOVITATS - PREUS REDUÏTS 

Secció oficia] 

LA «Junta Permanent» ha dirigit a en Fran
cesc Macià la següent comunicació: 

La «Junta Permanent», en sessió expres
sament celebrada el dia 28 d'aquest mes, 

acordà en primer terme aprovaré! telegrama que 
la Presidencia us adreçà amb motiu de la vostra 
renuncia de üiputat per Catalunya; volgué que 
constes en acta la- vostra lloable acció pel que 
significa a l'historia del renaixement de la nostra 
terra, i determinà fer constar que'l vostre com
portament, digne de tota lloança, ha sigut inspirat, 
més que en res més, en el gran amor que per la 
terra catalana tota Catalunya us regoneix sentiu, 
i que per haver sigut, i essent ara, aqueix vostre 
patriotisme tan sincer i tan lleal és que no haveu 
pogut resistir la prova a que us ha sotmès la re
presentació parlamentaria de Catalunya en obli
dar-se dels compromisos contrets amb el poble 
una legislatura darrera l'altra i en no haver con
cedit a la representació parlamentaria tota l'alta 
majestat, tota la valúa ètica i tota l'energia infran
gibie que 1 posseir la sobirania del poble tot 
naturalment dóna. 

En el capítol de queixes que haveu dirigit al 
Parlament s'hi troben contingudes les aprecia
cions serenes, la crítica justa i les previsions 
jamai desmentides que i'Unió Catalanista en tot 
el temps de la seva historia ha fet conèixer al 
poble perquè tingués noció positiva del què en 
tots espectes és l'estat espanyol. 

L'Unió Catalanista ha sentit així mateix sem
pre desconfiances dels parlamentaris que han 
representat a Catalunya; i no perquè ella, l'Unió, 
pretengués que diputats i senadors que a tothora 
afirmaven parlar en nom de la patria actuessin 
com si llur representació emanés del nostre con
tingut ideològic. La nostra desconfiança ens duia 
a suposar, i ho hem encertat sempre, que'ls re
presentants parlamentaris de Catalunya no 's 
comportarien, i no s'hi han comportat, com arreu 
del món actuen e's homes que han obtingut l'alta 
investidura representativa de la sobirania normal 
del poble. 

Consentiu-nos, noble Francesc Macià, aquest 
lleu desfogament en el que fem remarcarla coin
cidencia que hi ha entre la crisi de patriotisme 
que us ha dut a renunciar l'acta de diputat i l'es
piritualitat amarada de seny i de catalanitat que 
guía a l'Unió Catalanista. 

Comptem que pensant que tots actuem per la 
patria no us sabrà greu que manifestem el nostre 
plaer en adonar-nos que en vós i només obeint a 
impulsions del patriotisme hi ha parlat l'esperit 
vident de la nostra Unió, i pensem que també a 
vós us serà grat que en aquell instant trascendent 
de la vostra vida en el que tot vós éreu Catalunya, 
rebíeu inspiració de tot ço que a la conciencia 
catalana hi ha infundit la nostra Unió Catalanista 
que vol tenir la gloria d'haver actuat per la patria, 
moguda només que per la veritat, la bondat i la 
generositat. 

Volgueu rebre d'aquesta «Junta Permanent», 
en representació de l'Unió Catalanista, l'home
natge que'ls qui serveixen llealment els pobles 
ofereixen als qui com vós saben actuar i lluitar 
només que moguts pe! prtriotisme mès pur, pel 
patriotisme que en tots temps és lliberador i 
és creador. 

Visqueu molts any per Catalunya. 

Barcelona, 30 de Novembre de lò-lS. 

El President, El Secretari General, 
D. MARTÍ I JULIÀ R. PI A I ARMF.NOOL 

Sr. En Francesc Macià.—Lleida. 

tu m 
R E N A I X E M E N T 
El número de demà conté el següent sumari: 

El gest ¡Ien Macià.—Esguards, per Maig— L'o
rientació, per Carles Rahola.=L' administració 
local en temps de guerra, per C. = Sonets d'en 
Llorenç Stechetti, trad. per Lluís Vía.=Z)e/ dret 
de la força a la força del dret, per Edgard Mil-
haud.=AíanaW Humbert, per Joaquim Folgue-
ra.=Afús/ca, per R. P. =Pro Serbia.—Noticiari. 
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Els GOüfliGies socials 
El dei Ram de l'aigua 

F A ja alguns dies que la «Societat d'Estam
padors, Cilindraires, Aprestadors, Blan
quejadors i demés acabats de peces-, té 
presentades als patrons d'aquell ram unes 

bases que contenen petites modificacions al Re
glament de treball pel qual fins ara, obrers i 
patrons, s'havien regit, i, a més, la reclamació d'un 
augment de sa'ari. que, si els obrers el sol·liciten 
fan constar que és degut al notable encariment 
que han experimentat les subsistències. 

A hores d'ara s'han celebrat algunes entre
vistes entre les comissions obrera i patronal per 
a mirar de trobar la fórmula d'arranjament al 
conflicte que sembla que s'apropa, però, fins a 
l'hora en que estem escrivint aquestes ratlles, no 
s'ha trobat, encara, aquella fórmula i, per tant, 
no se sab si els treballadors, per a conseguir que 
s'acceptin les millores que demanen, hauran de 
llançar-se a la vaga. 

Hi ha una secció del Ram de l'aigua, que la 
formen els tintorers i blanquejadors de cotó, que 
ja han lograt dels seus patrons veure reconegut 
l'augment de salari que, en les bases presentades 
es reclama. 

Així, doncs, la qüestió queda reduída, ara, 
entre els obrers i patrons dels acabats de peces. 

NosaJtr.es, quan estem escrivint les presents 
ratlles, no podem dir, ni tampoc preveure, si hi 
ha possibilitats d'arranjar la qüestió de que par
lem sense necessitat d'acudir els obrers a la lluita, 
però sí que podem dir que existeix, entre aquests, 
l'esperit d'anar resoludament a la vaga, si no 
veuen ateses, p-ls burgesos, les seves peticions. 
Els patrons sembla que fan unes certes conces
sions que no arriben, en ço que fa referencia a 
l'augment de salari, a la meitat de la quantitat 
reclamada pels obrers i com que el punt inicial 
de la qüestió és l'augment de jornals, no sabem 
en quin sentit els obrers aculliràn l'oferta dels 
patrons. Potser a l'hora que aquest número arribi 
a les mans dels nostres llegidors ja s'haurà des
xifrat l'incògnita, però, quan escrivim, solament 
podem dir que, considerant raonable l'augment 
de jornal que els treballadors demanen, els de
sitgem un esplèndit triomf. 

*-* 
En les bases presentades, després de puntua

litzar varis extrems que fan referencia a l'interna 
organització del treball en les fàbriques, s'hi fa 
constar la següent tarifa de jornals, que és la 
que's reclama: 

Homes, com a jornal mínim. 32 ptes. setmanals. 
Joves, » » » 24 » » 
Dones, i » » 20 » » 
Nois majors de 14 anys 14 » » 

Nosaltres, per la nostra part, hem de fer 
constar que el jornal mínim d'avui és: 

Homes 24 pessetes setmanals. 
joves 15 • » 
Dones 12 » > 
Nois majors de 14 anys 8 » »< 

Per a demostrar la justificació de la demanda 
d'augment de salari, a continuació de les basies i 
tarifa esmentades s'hi publica una nota compara
tiva de la diferencia que existeix en el preu dels 
articles de primera decessitat, de dos anys ençà, 
basant-se, pe! càlcul, en una familia obrera com
posta de quatre persones i deixant de fer-hi 
constar els augments que han sofert altres articles, 
no menys necessaris que'ls que hi consten, així 
com, també, les despeses de vestir, expansió i 
ensenyament dels fills dels treballadors. 

COMITÈ DE PREMSA DE LA 
UNIÓ CATALANISTA 

Nombre actual d'abonats • 

RENAIXEMENT i LA NACIÓ 

I O 3 3 

Nombre de sotserits a la cooperació de 50 ptes 

9 3 

Com que, per la justesa amb que posa de 
relleu el notabilíssim augment dels queviures, 
que és la dolorosa actualitat d'avui, l'esmentada 
nota és interesantissima, per això la publiquem. 

Veu's-ela aquí: 

o 

I 
s 

i f l C 3 
r— O ¡p 
òr ò Ñ 

c — Q o 
Ç Ç> O i f l 

— — ía 3s «•« —• ¡n 

O 
O CM O Ç M Ç - l O O O i T l v p O O p 

— — Ò - •* - ò V 

o 
X ) 

tai 2 
-D 
JO 

O « 
V- OI 
«5 _0 

T3 

« « <V 

—< O I — 

— j 5 !3X 
_ O 

— - c M ' o m c - i o — — 

NOVES 
A iniciativa de la Joventut Catalanista de 

Barcelona i amb la col laboració del 'Or-
feò Qracienc, s'està organitzant, per el 

dia de cap d'any, un imponent acte de forta vita
litat catalana. Sols direm, de moment que l'im
port que's recandi del projectat acte, serà desti
nat a engroixir els cabals de 1' Associació Protec
tora de l'Ensenyança Catalana Anirem posant al 
corrent, an els nostres lectors, de tot el que, per 
portar-lo a cap, es vagi fent. 

La <'Cobla Barcino» donarà audicions de sar
danes en 1' Esbart Folk-lore Català i en la Joven
tut • El Cor del P o b l o de St. Andreu, avui al 
vespre i demà a la tarde, respectivament. 

Deslligat de tota mira política o partidista, el 
Consell Directiu del Casal Nacionalista Sagre-
renc prega a totes les Entitats Culturals, Políti
cas, Cooperatistes, Recreatives, Patronals, Obre
ras, etc., etc.; d'aquell districte, vulguin nomenar 
un delegat per a que assisteixi a la reunió que 
tindrà lloc en l'estatge de dit Casal, Sagrera, 155, 
(A càn Gaig) el proper dissabte, dia 11 de De
sembre, a dos quarts de déu de la nit, per a trac
tar, única i exclusivament, de portar a terme tots 
els treballs necesaris per a fer desaparèixer, d'un 
cop i per sempre, l'abús que constitueix el recà
rrec del 50 per 100 que, en concepte de servei 
extraordinari, cobra, des de dos quarts de dèu de 
la nit, la Companyia, de Tramvías, en les línies 

de Barcelona-Clot, Sant Andreu i Barcelona-
Camp de l'Arpa-Horta. 

El Consell directiu del Casal Nacionalista 
Sagrerenc ens prega fem constar que si alguna 
de les entitats de la barriada no ha rebut, per in
voluntari oblid, la corresponent convocatoria, 
pot donar-se per convocada, des d ara. 

CAMISERIA 
CORBATERÍA 
OENRES DE PUNT 
F. VErtfLSI VIDAL 
2, Portal de l'Angel, 2 

Per a demà a dos quarts de cinc de la tarde, 
hi ha anunciada l'inauguració oficial de les clas
ses i el repartiment de premis als nens i nenes de 
l'Escola i Chor Mossèn Cinto, qual acte tindrà 
lloc en el séu estatge social, Passeig de Sant 
Joan, 85. 

* 
* * 

Aquest vespre, a les dèu, tindrà lloc en el 
C. A. de D. i de I., una Assamblea magna, a la 
qual hi han sigut convidades tota mena d'asso
ciacions i organismes que conresin i estimin la 
nostra parla, per a tractar de la manera de pre
parar i organitzar el <Dià de la Llengua Catala
na», homenatge que aquesta rebrà de tot Cata
lunya el dia primer de l'any vinent, en desagravi 
a les ofenses qne rebé en el Parlament espany 
de gent rancuniosa i falsament intel·lectual. 

Ha quedat constituida novament en la barria
da de Gracia, l'Associació Catalanista tenint son 
domicili social en el carrer de Salmerón, 252, 2.on 

contant ja amb un nombre inicialde 60 socis. 
Fa pocs dics fou eliegit el Consell directiu 

que quedà constituit en la següent forma: Presi
dent, Josep Rodergas i Calmell; Caixer, Josep 
Vila i Serralassa; Comptador, Pere Saborit i 
Gras; Vocal 1, August Fonts; Vocal II, Elorenci 
Corrut; Vocal III, Josep Miquel i Castells i Se
cretari, Carles Maestro i Ruiz. 

L'acte inaugural el celebrarà l'Associació Ca
talanista el prop-vinent dimarts, dia 7, en son 
estatge social. Hi dona-à una conferencia el co
negut escriptor, individu de la J. P. en Antoni 
Rovira i Virgili, que tractarà de «El Problema de 
la Llengua». El Dr. Martí i Julià ha sigut invitat 
per a presidir Tacte en representació de l'Unió 
Catalanista, havent donat la seva conformitat per 
a major relleu de l'acte. 

El vinent dimarts, dia 7, a les dèu de la nit, 
donarà una conferencia pública en la Cooperati
va Obrera «La Flor de Maig» (carrer Monta-
nya, 62), el nostre bon amic i col·laborador en 
j . Grant i Sala qui disertará apropòsit del tema: 
«D'Economia social a Catalunya i de Coopera-
tisme». 

L'incansable Grop Feminal de 17 . N. C. Ca
sal Catalanista del Districte II, ha organitzat per 
al dia 8 del corrent unes esplèndides festes, amb 
motiu de fer entrega als petits deixebles, que 
concorren a les escoles gratuites que sosté dit 
Casal, d'uns devantalets confeccionats per les 
senyoretes associades al esmentat Grop. Se ser
virà un esmorsar a la mainada i, a la tarde, tindrà 
lloc una gran vetllada i, a la nit, selecta audició 
de sardanes per la renomenada «Cobla Barcino» 

El Casal Nacionalista de Sans Els Segador 
ha trelladat el séu estatge, quedant instal·lat al 
carrer de Galileu, 40, Sans. 

• • L A N A C I Ó • • 
EDICIÓ DEL COMITÈ DE PREMSA 

DE LA UNIÓ CATALANISTA 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre -:- Estranger: 1 '50 pessetes 

COMBINACIÓ AMB KKNAIXEMKN i 

2*50 pessetes trimestre -:- Estranger: 4 pessetes 

imp. Josep Sabadell i C", S. en C — Mallorca, 257 bis 

http://NosaJtr.es
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