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El desenrotllament de la farsa 

P ER efecte, potser, de la depressió políti
ca que, en general, a Catalunya sofrim 
o degut a que'ls directors dels partits 

que tenen a son càrrec el desenrotllament de 
la farsa política no'ls convé promoure agitació 
ni excitar les passions dels llurs seguidors 
amb virulentes campanyes encaminades, qua
si sempre, a protestar de quelcom que, de-
vegades, no's prestnta davant dels ulls dels 
que militen en els partits protestataris, amb 
aquella diafanitat que les qüestions que han 
d'arribar a formar un estat d'opinió, haurien 
de reflexar, ens passem tongades en que l'ac
ció que ha d'evidenciar l'existència i vitalitat 
d'aquells partits, no's posa de relleu i, a jut
jar pels pocs actes i escasses proves d'afir
mació que donen, podria dir-se que la vida 
política del nostre poble està en sospens i la 
nostra gent s'ha condemnat a no fer profes
sió de cap mena d'idealitat. Tal es el quietis-
me que, en certes tongades, l'expressió del 
voler polític de! nostre poble experimenta. 

Però, quan sortir d'aquests quietisme és 
convenient o necessari als directors polítics, 
poc treball els costa posar en tensió l'esperit 
dels seus partidaris, puix s'han adonat, els ra-
badans de les cledes polítiques, que la protes
ta és un ressort per a fer aixecar els entusias
mes decaiguis de les gentades i a l'acció de 
protesta s'entreguen i les actituts de protesta 
conresen 

Ha bigut un defecte dels partits polítics— 
sobretot dels partits populars, anomenats d'es
querra — la persistent actuació protestataria 
que'ls ha enfonsat en un abim de negacions. 
L'acció protestataria dels partits d'esquerra, 
ens dol, a nosaltres, que hagi sigut duta a 
terme protestant. 

I ens dol, perquè la protesta sempre té 
motius per a exterioritzar-se, ja que, lluitant 
un partit polític o un moviment social per 
instaurar els seus principis i opinions, es tro
barà, ben sovint, amb l'obstacle que repre
senten els principis i les opinions dels nuclis 
conservadors que no cediran de bon grat, ni 
ara ni mai, el poder director i regulador de 
la vida dels pobles a aquells elements que 
per les llurs idees i procediments socials, per 

força, hauran de transformar i renovar les 
institucions i organismes que emparen les 
desigualtats; les injustícies, les desviades ac
cions, amb que basen sa raó .d'existència les 
amfibologies ideològiques sustentades per la 
burgesia conservadora, però, justament per 
els motius d'exteriorització que la protesta té, 
aquesta ha d'esser realitzada silenciosament, 
construint i afirmant i jamai revestint-la d'ac-
tituts estridentes i tòpics de revolucionarisme 
verbalista. 

Els partits d'esquerra no la deuen osten
tar, per sistema, la dèria de la protesta vio
lenta. Quan un ideal es propaga i es divulga 
i, sobre-tot, quan aquell ideal posseeix l'anhel 
de fer factibles les seves aspiracions, pel sol 
fet de fer-ne afirmació, per l'únic motiu d'en
lairar els seus principis, ja exerceix la més 
candent protesta contra tot quant representi 
oposició i obstacle a l'implantació de les as
piracions i principis que informen el séu con
tingut ideològic. Les esquerres deuen fer per 
manera de no donar la raó a aquell perso
natge de l'obra d'un escriptor català, que vol 
manifestar la protesta del séu partit en un 
determinat moment que la protesta no te raó 
d'ésser, sols perquè el protestar fa lliberal. 

Que no n'abusin de les protestes els par
tits d'esquerra i que mostrin més afició a fer 
obra pràctica i afirmativa i així rehabilitaran, 
potser, els vells conceptes polítics que tant 
desacreditats ja comencen a ésser. 

Els nostres partits republicans que, encara 
que representin estantices modalitats de la 
política de l'Estat, podem considerar-los com 
a representants del republicanisme català, ja 
que les llurs organitzacions no arrelen en 
cap més indret de l'Estat, s'han entregat, ara 
mateix, a una acció de protesta contra la ma
nera d'obrar que té, en aquests moments de 
horrenda convulsió europea, el govern de 
l'Estat espanyol. La conducta d'aquell, no 
deixant manifestar amb plena llibertat el dret 
de reunió i expressió d'idees, no volem pas 
dir que no mereixi censures i protestes. Per 
nosaltres, que li dirigeixin les que vulguin 
qüe no'ns aventatjaràn pas. Però, el que hem 
de fer resaltar i el que volem dir, és que, 

anc que no volguem, tenim de contemplar, 
forçosament, amb el somriure als llavis totes 
aqueixes actituts a que de, sobte, els partits 
d'esquerra o millor dit els republicans, s'en
treguen per a protestar de les actituts gens 
lliberals que'ls poders de l'Estat, ara, prac
tiquen. 

Quan ens apropem a la plataforma que, a 
corre-cuita, els partits republicans de Cata
lunya, han bastit, hi sentim un soroll de buid 
que'ns fa fredat i ens aterra. "I és que, amb 
tot i volguer-ho, no hi podem creure en 
aqueixes actituts de protesta, perquè tenim 
l'ànima molt expansiva i aimem massa la lli
bertat i, per tant, entenem que la protesta per 
les accions restrictives de l'Estat espanyol 
hauria d'ésser una fornal contínuament ence
sa i no una acció oportunista i circumstancial. 

En un estat dins del qual no s'hi pugui 
fer lliure manifestació de les idees que'ls ho
mes, arreu del món, sustenten i propaguen; 
en un estat on encara hi existeixen legisla
cions especials i d'excepció per a aplicar-les 
en els delictes d'opinió, la protesta dels ho
mes que aspiren a viure la vida moderna i 
lliure, no ha de manifestar-se, tantsols, quan 
als meneurs polítics els convé, sinó que ha 
d'ésser constantment latent en la conciencia i 
l'esperit d'aquells homes i han de fer-la arri
bar, persistentment, cada dia i cada instant, 
fins al peu mateix del poder que exerceix la 
restricció i instaura la tirania, car aquell estat 
no ha sigut fecundat per les idees Iliberadores 
i, per aquest motiu, s'erigeix en representant 
directe dels organismes caducs que l'avenç 
social del món empeny cap a la posta. 

La tàctica protestataria dels agrupaments 
populars i d'esquerra, la voldríem veure 
transformada i renovada. Res d'estridents i 
passionals esclats momentanis que amb la 
mateixa rapidesa que's manifesten s'esfumen 
i desapareixen. Protesta interna, persistent i 
intensa és la que cal practicar, puix, no fer-ho 
així, equival a ésser enlairadors dels arrivistes 
que exploten les conveniències de l'alta po
lítica i intèrprets del desenrotllament de la 
farsa que, a tot temps, els professionals po
lítics representen. 
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L'acció socialista i la 
renovació de l'Europa 

L'avenç de la lliberació humana que s' està 
resolent en aqueixos llocs de 1' Europa 
en els que a través de l'historia s'hi han 

desenrotllat les grans epopeies cruentes de la 
civilització humana, ha pres un caràcter extern, 
de modalitat econòmica, que fa semblar als que 
ho examinen, sense enfondir gaire, no ésser 
pas accions espirituals les que lluiten, accions 
afamades de subjugar, sinó que són lluites 
plutocràtiques sense altra finalitat que l'hiper
tròfia orgànico-social dels elements de riquesa 
desbordant, de riquesa que, com greix social, 
arriba a determinar formes socials monstruo
ses, que ofeguen i fan morir els elements no
bles, normals, del còs social. 

La lliberació humana és quelcom comple-
xe, és una lliberació sintètica de tota una mu
nió de petites llibertats, que per endarreri
ment humà resten detentades en nuclis cen
tralitzadors de poder. L'acció socialista és ex-
pandidora, és demolidora de centralització, és 
tota ella creadora de nous i naturals nuclis 
d'activitat, articulant-los i organitzant-los de 
tal faiçó, que en cada un d'ells hi hagi el tot 
i en el tot hi visquin, amb plenitut i lliures, 
cada un d'ells. Aqueixa organització és la 
més individualista i la més colectivista, i és 
l'antitètica d'aqueix individualisme inorgànic, 
antisocial, que du a la plutocracia i a les oli-, 
garquíes; és l'individualisme que fins s'aixeca 
contra 1' Estat, i que no més afavoreix l'exis
tència dels poderosos i privilegiats, que sots-
meten la col·lectivitat a les seves fretures des-
variants. 

En el món tot hi està trastocat, fins la sig
nificació de les paraules. Els mals usos de la 
política i l'endarreriment de l'evolució de l'es-
pecie, fan que els fenòmens sien mal anome
nats i que els mots s'apliquin falsament. Ens 
passa que vivim una vida social dolenta i no
menem els fets socials amb paraules de bon 
significat. Qualifiquem d'Estat, imperialismes, 
esclavatges, opressions, a llatrocinis col·lectius, 
i a tota mena d'organitzacions socials deter
minades per la violencia, pel dret, que no 
és dret, de la força. I no-res-menys, Estat, 
no és altre que 1' expressió de la vida plena 
d'una nació vivint lliurement al món i coope
rant a la civilització universal. Més així com 
la gent antisocial s' afanya per donar forma 
legal a les maldats que realitza, les col·lectivi
tats posen noms nobles a les depredacions 
col·lectives que realitzen, i tot s'ho arranjen 
per a que l'acció, inhumana, cruel i jamai ava-
lablede la conquesta, sia justificada per noms 
que posseeixin una vàlua de legalitat natural, 
a la conciencia del món. 

Aqueixa revisió crítica de vàlues polítiques 
socials, que haurà de realitzar el socialisme, 
l'està preparant 1' horrible guerra d'ara, a la 
que una doctrina verista, en el desvari que 
l'anorrea i amb la sinceritat inseparable de la 
morbositat mental, ha obert les portes a totes 
les revisions, començant per declarar, amb 
franquesa espaordidora, que el dret és la for
ça, que la justícia és la conveniencia, que el 

terror és font de convicció. Es com una as
censió a procediments per a conciencies col-
lectives, dels desvaris terroristes de l'individu. 

Quaisevulga que sia 1' acabament de la 
guerra, s'obrirà un esboranc esfereidor a la 
conciencia de l'humanitat i àdhuc que de mo
ment vencessin les accions retrogradants, a la 
guerra hi seguiria una revolució tant gran, 
que el que no haurien pogut vèncer la força 
dels lliberadors ho aniquilaria la força inven
cible de la conciencia humana, que refaría del 
tot el món. 

Finida la guerra, les ideologies noves s'im-
posaràn; l'equilibri social, que a través de l'his
toria és sempre el mateix, essent sempre dife
rent, exigirà noves organitzacions que perme
tin un eixamplament a la conciencia de 1' hu
manitat. Aqueixa renovació vindrà de les ideo
logies complexes, sintètiques, de les ideologies 
que van a infiltrar vida normal a les col·lecti
vitats. El socialisme proclama la democratitza
ció de tots els drets individuals, i no seria com
plet l'expandiment de la seva ideologia, si rea
litzés acció democratitzadora a les funcions 
i accions col·lectives. Això és ben senzill, per
què, realment, de drets individuals, aïllats i no 
formant element integrant de les funcions na
cionals, col·lectives, no n'hi han,com no hi han 
drets nacionals que no sien elements de funció 
internacional. 

La civilització universal ha avançat sempre 
per embranzides,seguint el camí del sol,i l'era 
de la civilització europea occidental no ha finit 
encara ; la guerra actual'n' és una prova. Els 
problemes socials plantejats a Europa s'han 
de resoldre, i és el socialisme l'ideologia que, 
fonent-se amb el nacionalisme, l'acció humana 
que posarà fi a l'imperi del dret de la força, 
renovarà l'Europa, i, saltant per damunt de la 
mar gran, seguint sempre el camí del sol, durà 
a les Amèriques la plenitut de l'era de la jus
ticia, per a que allà s'hi plantegin els nous pro
blemes d'evolució i perfeccionament dels ho
mes, que la nova civilització determinarà. 

D. MARTÍ I JULIÀ 
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HISTORIÜ DELS MOVIMENTS « N f U » 
• per A. Rovira ¡ Virgili 

Edició Popular : Els tres volums, 5 ptes. 
Quedant pocs exemplars d'aquesta edició espe
cial es reservaran els existents per als qui es diri
geixin al domicili de la Societat Catalana d Edi
cions (Zurbano, 4, baixos) fins al dia 10 d'Agost 

i presentant aquest anunci de LA NACIÓ. 

Per l'unitat ortogràfica 
de nostre idioma 

NOVES ens són vingudes de la Catalunya 
de l'enllà dels Pirineus. I elles ens diuen 
que nostres germans caríssims, malgrat 

ses tribulacions, estan esmerçant energies en 
profit de nostre lèxic. La culta Societé d'Etu-
des Catalanes ha determinat adoptar per a to
tes ses publicacions les Normes. Ortogràfiques 
proposades per la més important i mA~ espo
nerosa institució cultural de nostra Patria : 
l'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona. 

Valencia i les Mal lorques havien ja contri
buït a l'aixecament de l'unificació ortogràfica 
amb ses millors publicacions. Goitem Valencia, 
mirem les Mallorques, i, en un i altre lloc, ço 
que s'estampa sense adoptar les Normes són 
periòdics sicalíptics, fulles de mal gust: tot 
quant no representa cap valor positiu per a la 
cultura nacional de la Catalunya dels catalans. 

Això no vol dir, emperò, que tots els lite
rats, que tots els publicistes de nostra terra 
hagin adoptat les dessusdites Normes. Perdu
ren certes rebequeries, d'un valor purament 
subjectiu, contradictòries de les dites Normes. 
La qual cosa és molt de deplorar. Però és més 
de deplorar, encara, que aquests que són tant 
decididament enemics de les Normes de \'Ins-
titut no s'hagin posat d'acord i no hagin pro
posat als escriptors de Catalunya unes altres 
Normes, unes Contra-Normes. Allavors, els 
que escrivim català, sense pretensions de filò
leg, adoptaríem aquelles que'ns oferissin ma 
jors garanties, aquelles que veiéssim que són 
més nacionals, ço és, que s'avinguessin a la 
tradició escrita en nostres llibres clàssics, que 
no contrafessin l'etimologia, que—i això per a 
ésser essencialment nacionals—no violentessin 
les dialectals i que fossin adaptables al gust 
modern. Els que això fessin farien tasca apro
fitable. La tasca purament negativa, ademés 
d'ésser còmoda a sobrança, està desacreditada 
del tot en tot. Rera una negació una afirmació. 
El que faci una negació sola, o farà poca cosa 
o no farà res. I en aquest cas concret cal de
manar o Normes o Contra-Normes. 

1 no havent-hi Contra-Normes, els que vul
guin fer tasca positiva, els que vulguin laborar 
per la modernitat i integració digna de nostre 
idioma en la cultura mondial han de fer com 
admirablement han fet nostres germans de la 
Societé d'Etudes Catalanes: contribuir a la fi
xació de nostre lèxic, proposada pel primer 
cenacle de gent lletraferida, que seriosa i me-
suradamen se són ocupats d'aital cosa dins de 
nostra Patria. 

El Rosselló, pel mitjà de la Societé d'Etu
des Catalanes, ve a integrar-se en el ple de 
l'unitat ortogràfica del nostre idioma. Ò, més 
ben dit, ve a omplir el lloc que romania buit 
i que li pertocava. 1 nosaltres ne som força 
contents, car les Normes de l'Institut d'Estu
dis Catalans de Barcelona, per a major gloria 
de les lletres catalanes, han devingut les nor
mes essencialment i totalment nacionals de Ca
talunya.—P. i V. 

® 
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COMITÉ DE PREMSA DE LA 
UNIÓ CATALANISTA 

Nombre actual d'abonats a 
RENAIXEMENT i LA N A C I Ó 

I O I 2 

Nombre de sotscrits a la cooperado de 50 ptes. 
9 3 

Emili Vandervelde 
respon al ciutadà Noske 

GUAITA 
ENS sería molt difícil trobar en tot Catalu

nya un home que, públicament, se decla
rés contrari de l'autonomia, car tots els 

agrupaments polítics, sense excepció, la pro
clamen en les seves propagandes, devenint, per 
aquest fet, ben públic, dogma de tots els cata
lans i dels que, sense esser-ho, a Catalunya 
viuen. 

Tenint en compte aqueixos antecedents, 
sembla que tota acció de caràcter autonomista 
hauria d'ésser per tots defensada sense vacil·la
cions, decididament, enèrgicament... Emprà la 
realitat dels fets, demostradora de l' insinceri-
tat de moltes propagandes, ens prova que l'au-
tonomisme, en molts agrupaments polítics, és 
no més que una paraula a ordre purament cir
cumstancial per a cridar l'atenció dels catalans, 
que, és just confessar-ho, sense aquell màgic 
mot, no 's deixarien enganyar per cap polític. 

El fet d'ara és una ben lamentable demos
tració de la falsetat de les prèdiques de molts 
ideals. 

La Diputació de Barcelona sosté unes es
coles especials, de les quals l'Estat ne disposa 
com millor li sembla, i la Diputació de Barce
lona acorda que vol intervenir-hi, o, del contra
ri, els negarà la subvenció. A això, que és fill 
del principi autonòmic, diferents elements no
menats autonomistes s'hi oposen, i a l'Ajunta
ment de Barcelona hi ha estat presentada una 
proposició de desagravi a l'Estat centralista, 
enemic irreductible de l'autonomia, pels repre
sentants del partit lerrouxista, senyors Juncal 
i Rocha, i el representant del Bloc Republicà 
Autonomista (?), senyor Vidal i Valls, oferint-
li el rebaixament ciutadà que la Diputació li 
nega i menaçant a la Diputació amb privar-la 
de ço que precisin per a posar als peus del cen
tralisme, que tant excelsament representa aquei
xa monarquia que diuen a tothora voler ender
rocar. 

Aqueix acte, que és una innegable negació 
de tota ideologia autonomista, ens posa en el 
cas de no saber si /' acció obeeix a ignorancia 
de lo que és autonomia, o bé a una venjança 
d'enemistat política. En ambdós casos, merei
xen la reprovació de tots els catalans els autors 
del lamentable proposició, car se podria es-
catir si els que la Diputació nomeni per a l'in
tervenció seran prou aptes, però mai afirmar, 
com de la proposició en resulta, que pel sol fet 
de venir de /' Estatja tot és superior, puix hi 
han tants casos com se vulguin per a demos
trar el contrari. 

El més dolorós, encara, és que les manifes
tacions d' aqueixos regidors no són purament 
personals, sinó que estan avalades per tot el 
partit lerrouxista i pel flamant Bloc Republi
cà Autonomista (?), el qual confirma que en 
tots ells l'autonomia no té altre valor que el 
que en cada cas els convé donar-li. 

I hem de convenir que així desfan la nos
tra conciencia col·lectiva, car an els éssers hu
mils, on ells més influencia exerceixen, els en
verinen les idees, fent que no sien incommobi-
bles, sinó homes disposats a pensar i actuar 
diferentment en cada instant de la vida, segons 
particularment els convingui. 

Pot ser que aqueix fer sia de bons resultats 
polítics, però creiem que és de ben deplorables 
resultats humans, car fa de l'home un incons
cient o un insincer, que és el pitjor que pot és
ser en l'aspecte polític.—F. 

EL ciutadà Noske ha insertat al Vorwaerts 
una nota protestant de 1' afirmació per 
mi feta en mon discurs de Gentilly, en 

la qual jo deia que ell «en una conversa tin
guda a la Casa del Poble de Brussel·les havia 
declarat que 1' honor és una ideologia bur
gesa i que els belgues no tenien pas raó de 
defensar la seva neutralitat». I Noske escriu : 

«Ja fa temps que públicament vàreig de
clarar que jo no havia dit res semblant. Jo 
tinc de dir que les paraules que m' atribueix 
En Vandervelde són falses, car quan a Brus
sel·les vàreig conversar amb camarades bel
gues sobre I' assumpte de la qüestió del séu 
païs vàreig regonèixer que, des del séu punt 
d' obir, la defensa del séu poble era una cosa 
naturalment comprensible.» 

Jo m'apresso a rectificar referent a aques
ta declaració. 

Es per error que jo 1' he atribuit unes de
claracions que foren fetes davant d'ell per un 
dels seus amics. 

Al començament de la guerra,runs mili
tants belgues que 's trobaven a la Casa del 
Poble de Brussel·les, reberen la visita del ciu
tadà Noske i del doctor Koster, un col·labora
dor de l'Hamburger Echo. 

Durant la conversa que s'entaulà, En Nos
ke va defensar 1' actitut dels socialistes ale
manys relativa a la qüestió dels crèdits de 
guerra. 

En quant al doctor Koster,'heu's-aquí en 
quins termes la nota que 'm fou enviada res
senya les seves declaracions: 

• Als socialistes belgues que's planyien de 
la violació de llur territori, el doctor Koster 
els respongué, amb una seguretat desconcerta
dora, després d'aliudir el pretès acord franco-
belga, que això que succeeix és per culpa vos
tra, car vosaltres el que tindríeu de fer és dei
xar-nos passar : ne seríeu llargament recom
pensats pel nostre governament, i, ademes del 
mercat, us hauríem aportat el sufragi univer
sal, ¡es lleis protectores de la dóna i dels in
fants, les assegurances generals i altres lleis 
que, malgrat tota vostra força, no heu encara 
aconseguit a casa vostra. I aquests socialistes, 
eixafats pel sistema electoral de les tres clas 
ses, afegiren: 'Ademés, tothom temps ha que 
ho sabia que en cas de guerra franco-alemanya 
nostres tropes tindrien de passar per Bèlgica. 

Aleshores, se 'Is respongué, quan els vos
tres diputats interpel·laven vostre Govern al 
Reichstag sobre ses intencions respecte,de la 
Bèlgica en cas de guerra franco-alemanya, ells 
desempenyaren una seriosa comedia, igual
ment que quan als Congressos Internacionals 
veníeu a discutir amb nosaltres i votàveu re
solucions sobre la necessitat de defensar 1'in
dependencia i l'integritat territorial dels petits 
Estats. L' honor d' una nació, el respecte a la 
seva independencia i ses llibertats, els tractats 
internacionals no tenen cap valor per als so
cialistes alemanys. 

«L'honor d' una nació, respongué En Kos-

Rendons à Cèsar... > 

ter, es per a nosaltres /' ideologia burgesa, de 
la qual els socialistes no 'n tenen de fer res; 
en quant als tractats internacionals, poc se 
poden complir en cas de guerra. Tot el ma
terialisme històric no 'ns ensenyà pas que el 
desplegament del proletariat estigui íntima
ment lligat al desplegament i a la prosperi
tat econòmica de la nació, i, per consegüent, 
els socialistes alemanys deuen haver d'estar 
al costat del Govern que defensa en aquest 
instant la mateixa existencia del païs contra 
els atacs de l'Anglaterra, de la França i del 
despotisme rus.» 

I és per a defensar els proletaris alemanys 
que violen nostra neutralitat, bo i assassinant 
als proletaris belgues? 

«Gosaríeu dir que poseu el respecte de 
vostra neutralitat damunt la vida de 100.000 
homes? I nosaltres sabem que passant pels 
Vosgos, per a entrar a França, teníem de sa
crificar 100.000 homes més que passant per 
Bèlgica. L'elecció no podia pas ésser dubtosa 
per a nosaltres.» 

Seguint vostre raonament, nosaltres hau
ríem hagut d'enretirar-nos per a deixar-vos 
passar. Però la nostra situació devenía igual
ment difícil, car l'Anglaterra i la França ens 
haurien demanat, i amb raó, comptes severs. 
A Bèlgica tothom està a 1' una en posar 1' ho
nor damunt els interessos materials imme
diats, i entre 1' honor i la defensa de nostres 
llibertats a la vida de 100.000 homes no dub
tem un instant, i reprenem 1' antiga divisa de 
nostres comuners: «Abans que tot, morir vo
luntàriament, primer que nostre país perdi sa 
llibertat.» 

El doctor Koster trobà aquesta afirmació 
talment inoïda, que convidà a son col·lega a 
oir-la repetir, ço que motivà que un dels so
cialistes belgues li digués que el que hi havia 
de comú entre tots els presents era la posses
sió d'un estòmec, emperò que si al costat belga 
hi havia també un cor, al costat alemany, sobre 
aquest assumpte, s'hi posava un punt interro
gant!... 

Com se veu, jo he atribuit a Noske les de
claracions que foren fetes, a sa presencia i sen
se cap protesta per part d'ell, per son company 
Koster. Jo rendeixo, està clar, a Cèsar—perdó! 
—al ciutadà Koster çò que li pertany. 

EMILI VANDERVELDE 

En la conferencia d'En Vandervelde a Gentilly, publicada en 
aquestes columnes sota l'epígraf «Aquells que salven 1' honor», allà 
on diu cal costat dels uiest i Aerschot» ha de dir «al costat deia 
que, malgrat els assassinats de Diest i \erschot i que...—N. DE i A R 

En el proper número: «Per què 

els obrers han d'organitzar-se», 

per Salvador Vives • • • 
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Guantànamo 

Un nou periòdic catalanista 

E s reconfortadora en alt grau la tasca pa
triòtica que realitzen, en terres america
nes, els nuclis catalans que, malgrat viu

re allunyats de la Patria, no l'obliden. 
Ben sovint és que, amb gran joia. ens ente-

rem que un nou baluart de les nostres reivindica
cions patriòtiques ha aixecat bandera en pro de 
les aspiracions que informen els nostres principis 
nacionalistes. Tant aviat ens sorprèn la fundació 
d'una nova ent tat en terres llunyanes, com ens 
alegra l'esperit la nova de la creació d'un periò
dic en païssos, on, per no parlar la nostra llen
gua, la confecció d'una fulla quotidiana en català 
representa una ininterrompuda serie de dificul
tats i sacrificis, amorosament ofrenats a la de
fensa i propagació de les sentimentalitats nacio
nals de Catalunya. 

Es clar que, a voltes, alguns dels agrupaments 
de catalans que arrelen en llunyanes terres no 
posseeixen ben bé l'esperit nacional del nostre 
poble i encaminen, per tant, llur acció cap a 
les desviades modalitats que representen la ne
gació de les nostres ideologies, peiò d'aquests 
agrupaments, que, devegades, ni en llengua ca
talana volen adjectivar llurs actuacions, ni par
lar-ne volem. Ells actuen com a renegats, com 
a apostates, i aquests, al costat nostre, no hi te
nen lloc. 

Ens plau, a nosaltres, l'actuació clarament 
afirmativa dels nuclis catalans d'Amèrica i ens 
entusiasma la seva tasca, perquè pot ésser ben 
profitosa per a la Patria nostra. Per això les 
nostres simpaties són per a ells i per això, també, 
les efusivitats del nostre cor agradosament s'es-
plaien quan d'ells i la seva obra se tracta. 

Acabem de rebrà el primer número à'Aubada, 
periòdic catalanista, que mensualment apareixerà 
a Guantànamo. Li donem la nostra més cordia-
líssima salutació i transcrivim, per a que'ls nos
tres amics d'aquí els vegin amb delectança, 
quins són els propòsits de que estan animats 
aquell estol de germans nostres: 

«Essent aquest periòdic netament catalanista, 
catalanista ha d'ésser la seva tasca; així, doncs, 
germans, tots els nostres afanys aniran encami
nats cap aquesta finalitat, i procurarem, per la 
força del nostre voler, que Aubada visqui sem
pre ben catalana, amb tota 1' ampla definició de 
la grandiosa paraula, que ns gonfla el pit d'entu
siasme. 

I això fa que, per a nosaltres, no demanem 
res; no volem res, i si se us demana, en la fulla 
que se us acompanya, quelcom, ella ja ho diu, 
no ho és pas per a nosaltres. 

Mensualment publicarem I estat de comptes 
à.' Aubada i tots veureu, amics caríssims, com el 
remanent, una vegada cobertes les despeses de 
l'edició, anirà a engroixir la sotscripció que'l 
nostre Bloc Nacionalista Cathalonia té oberta 
per al major expandiment de l'Associació Pro
tectora de l'Ensenyança Catalana. 

Així, el vostre gest, a l'omplir la fulla aquesta, 
tindrà una doble transcendencia : aquí, en contri
buir a la propaganda de nostres idees lliberado-
res; allà, en contribuir, també, a que sigui més 
faconda la patriòtica llavor que sembren els in
cansables apòstols que treballen per la reivindi-
CJCÍÓ de la Pàtria, 

Tothom que se senti català, de cor i ànima, 
no cata'à bord. que hi vingui amb nosaltres; te
nim els braços oberts, i tots junts, lligats per vin
cles de sang, lluitarem per la Catalunya somnia
da, i ben prompte veurem resplendir, en el cel 
rogenc de la Llibertat, l'aubada d'un nou jorn: 
'¡'aubada del jorn en que serà un fet el triomf de 
la personalitat catalana.» 

Havana 

Teatre Català 

El Quadre Dramàtic del Centre Català de 
l'Havana, ha organitzat una serie de Vetllades 
Intimes de Teatre Català en el Teatre Polyteama 
de la capital cubana. Tenim noticies de que la 
primera d'aquestes vetllades constituí una bella 
jornada per a la dramàtica de nostra terra. Fou 
representada La mare eterna, de l'Iglesias, i 
Agencia d'informes comercials, den Pompeius 
Gener, i en l'interpretació d'aquestes obres, el 
susdit «Quadre Dramàtic» triomfà en gran mane
ra. La simpàtica revista «La Nova Catalunya» 
d'aital triomf ens diu; —«El prognma del dia de 
la inauguració era, per cert, fot ça difícil i tant 
ple de dificultats, que ens semblà una gosadia, 
pel debut de un quadre d' aficionats. I conven
çuts d'això, ens férem el propòsit d'assistir-hi 
replens de benèvola indulgencia, tot preguntant-
nos íntimament i fins exterioritzant nostra te-
mensa: Perqué no hauran començat amb qualse-
vulga de les belles obres en un acte que tant 
abunden en la dramàtica catalana? — Però s'alçà 
la cortina i ben tost la nostra por fou esvaida, i 
oblidant l'estar veient representar a uns quants 
aficionats modestos, el nostre esperit va ésser 
joguina durant tota la representació, de les in
tenses i nobles emocions de que tant nodrit està 
l'admirable drama de l'Iglesias.» — Ademes, del 
gran diari de l'Havana «El Dia.», traduïm l'aca
bament de la llarga ressenya que fa de la primera 
vetllada de Teatre Català: — «El conjunt del 
Quadre Dramàtic del «Centre Català és excel-
ient. Bé prou voldrien igualar-lo algunes com
panyies que, precedides de gran reclam, han 
actuat a l'Havana.» 

Que n'és de bonic i encoratjador poder cons
tatar fetes com aquestes, que evidencien la vita
litat i fortitut de la raça nacional catalana! A 
l'enllà de l'Atlàntic se'n van gropades de cata
lans, que se'n van germans nostres, i una volta 
en terres americanes, romanen tant catalans, tant 
germans nostres com abans de partir d'aquí. Ells, 
allà, amb llurs centres i associacions van formant 
unes comunitats cada dia més catalanes i ama-
tentes a revelar l'esperit de la nacionalitat cata-
lanesca que les anima. Amb això, Catalunya co
mença a semblar-se a Irlanda, a Polonia i a 
Lituania. Avui, la Catalunya d'Amèrica, consti
tueix una esperança per a la Catalunya d'Europa. 
La seva ajuda espiritual i material és tant preciosa 
com necessària. Aquesta ajuda va fomentant-se 
intensament i extensa. Aquestes col·laboracions 
a l'espiritual desvetllar de nostra Nació, ens 
omplenen de goig, i a l'enviar des d'aquestes co
lumnes nostra sincera i coral felicitació al Centre 
Català de l'Havana, volem dir-li a l'ensems que 
tenim tant d'interès i bons desigs per a f obra 
del séu ardit «Quadre Dramàtic» com per a la 
nostra mateixa. 

I, finalment, Vos, En Pere Boquet de Reque-
sens, director d'aquesta colla d'aimadors de nos
tra escena, que tanta gosadia heu mostrada i sos
tinguda, sabeu-nos ben admiradors vostres i dels 
vostres que heu portat al triomf en un dels grans 
teatres de la capital de la venturosa República 
Cubana.—P. 

fi desvetllar l e Valencia 
COM antany nostra Catalunya, fou nostra 

germana la formosa Valencia objecte 
de cobdícia cortisana, i, negant i abs-

condint el propi idioma, un parlar estrany els 
subjugava a molts. Més l'ànima del poble va
lencià no era morta, i n'hi ha hagut abasta
ment amb un començ de propaganda nacio
nalista per a abrandar milers de cors en el 
comú sentiment patriòtic. 

«Lo Rat Penat», entitat de caient regionalis
ta, a l'organitzar els Jocs Florals d'enguany, 
oferí el càrrec de Mantenedor a En Bergamín, 
l'ex Ministre espanyol, i aquest, no donant a la 
poètica festa altre alcanç que'l d'un esplai, ofe
rí el nom d'un séu amic, que'ls altres, com a 
regionalistes, acceptaren. Empro, la Joventut 
Valencianista, que sent vibrar en ses venes la 
sang ardent de redempció nacionalista, s'o
posà a temps al nomenament, reclamant per 
a un valencià, per a un català, el nomenament 
de Mantenedor, ço que no lograren. 

Plantejat així el problema, era d'esperar 
que'ls que la festa dels Jocs Florals no la con
sideren un número més del programa d'una 
festa major, sinó que a la festa major hi apor
ten un ambient de bellesa patriòtica, conside
rarien la seva situació i se determinarien per 
exterioritzar llurs anhels nacionalistes. D'aquei
xa faiçó succeí, protestant que el Mantene
dor no fos escollit d' entre 'Is pobles de parla 
catalana, motivant la detenció d'alguns joves 
valencianistes, entre 'Is que s' hi comptava el 
nostre bon amic En Miquel Duran i Tortajada. 

No podem ofegar, no la sabríem negar, la 
joia immensa que sentim pel desvetllar de la 
nostra germana, la dolça Valencia. Ben segur 
que, com nosaltres, seran objecte de persecu
cions, i per això, al saludar la llur actuació, els 
recomanem la major fortitut en tots moments. 

Han sigut enviats a la Joventut Valencia
nista, els següents telegrames de simpatia: 

«Joventut Valencianista.—Cafè Lyon d'Or. 
—Valencia.—Així han d'ésser els Valencianis
tes.—Unió Catalanista.» 

«Joventut Valencianista. — Lyon d'Or. — 
Valencia. — Saludem en el vostre gest el des
pertar de Valencia,—Visca la gran Catalunya! 
—Renaixement.» 

«Joventut Valencianista. — Lyon d'Or. — 
Valencia. — Sigueu ferms i vencereu. — LA 
NACIÓ.» 

«Joventut Valencianista.—Cafè Lyon d'Or. 
—Valencia.—Una abraçada de germanor i en
coratjament us adreça la Joventut Nacionalista 
de Catalunya.» 

«Joventut Valencianista. — Lyon d'Or. — 
Valencia.—Els pobles dignes d' ésser lliures 
són així intransigents.—Casal Catalanista Dis
tricte V.» 

® © 

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

La Diputació de Barcelona i ï Ensenyança 
Tècnica.—Esguards, per Maig.—L'Arquitectura 
i la critica, per R. Oiralt i Casadesús.—Coope-
ratisme, per M. Serra i Moret.—De la nostra 
vida econòmica, per F. Rosell.—Preliminars a 
l'estudi determinatiu de la nacionalitat, per 
Josep Mallofré.—Tarragona. Aspectes, li., per 
Josep Gilabert i Punsoda.—Les conferencies de 
la joventut Nacionalista de Catalunya: La Ca
talunya insular, per En Pere Oliver i Domenge. 

—Noticiari. 
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Els catalans demanen l'indult del general noer Chrlstlan de Wet 
Missatge que s'envia al Rei d' Anglaterra per a que no sigui aplicada an aquell heroic 

nacionalista la condempna de sis anys de presó que li ha sigut imposada per haver-se 

:: :: : sublevat, darrerament, contra el govern de la República del Sud d'Àfrica : :: :: 

SENYOR : No som ciutadans del vostre Im
peri, i per això no'ns hauríem atrevit, en 
altre temps, a demanar-vos el perdó del 

rebel que fou el general boer Cristian de Wet, 
per tant com el perdó és acte de Govern, del 
que un poble gelós de la seva llibertat ne vol 
mantenir sempre allunyats als estrangers. Més, 
avui, la guerra gran us ha fet a Vos i als vostres 
nobles al·liats campions d'un Imperi espiritual 
en el que s'hi enclouen els interessos més cars 
de l'existència humana, i és en nom d'aquesta 
noble ciutadania que demanem al Rei de l'An
glaterra un acte de poixanta pietat. 

No'ns mou, Senyor, cap intent de protesta 
contra les lleis ni contra els Tribunals de l'Unió 
Sudafricana. Sabem que el pagès de Nieuwja-
arsfontein s'havia llevat en armes contra Vos
tre Govern i que del fet de la*seva sedició se 
n'havia originat una guerra que ha costat la 
vida a honrats ciutadans de l'Unió. Els Vostres 
exèrcits triomfants podien haver aplicat al ven
çut una llei més dura que la presó per sis anys, 
talment, que a ningú millor que a ells i a la sa
viesa llur poden aplicar-se aquelles paraules de 
Plató : que si la bravura és la justicia del cor, 
fa saviesa és la justicia de 1' esperit. 

Les virtuts de la política anglesa, que ara fa 
cinc anys va admirar-nos per l'ús prudent i ge
nerós que va saber fer de la seva victoria, han 
trobat ara en el lleialisme del magnànim gene
ral Lluís Botha la més viril correspondencia. 
No solament els africanders rebels han deposat 
les armes sinóquehanengranditenelscampsde 
batalla, el Vostre Imperi, afegint-hi el sudoest 
alemany, per a la mellor ventura i conformació 
de Vostra gran Federació Africana. L'experien
cia que acabeu de fer d'aquesta política huma-
níssima manté les nostres esperances. 

La sang anglesa vessada a Orange i Transvaal 
no va consagrar el triomf de la tirania, sinó l'im
peri de la llibertat britànica. El brau Christian 
de Wet, que havia escruixit el Veld llançant els 
seus commandos en carrera escabellada contra 
els Vostres soldats, fou nomenat Ministre d'A
gricultura d'Orange. Ara mateix heu deixat les 
armes als alemanys vençuts i heu fet ús d'una 
concepció ben cavalleresca de l'honor confiant 
en la paraula d'un enemic que encenia la revol
ta en el Vostre Imperi i emmetzinava els pous 
dels vostres camins. 

Si a tant ha arribat el Vostre seny polític, no 
heu de trobar extrany que nosaltres, catalans, 
que estimem la patria i la llibertat com la nostra 
vida,ens acostem plens de confiança a l'estrada 
del Vostre soli imperial per a demanar-vos el 
perdó de l'heroi que en defensa de la seva pa
tria va escriure gestes de tant noble memoria, 
que són patrimoni comú de tots els vivents. 

Nosaltres creiem que l'acció lleialíssima del 
general Lluís Botha, com la rebel·lió de Chris
tian de Wet, floreixen d'una mateixa dèu pura 
d'amor patri. La diferencia no està en la noble
sa igual de l'intenció, sinó en l'acert de la con
cepció política : l'un ha vist més c.tramen t que 

l'altre les possibilitats que l'hora present entra-
nyava per a la prosperitat del séu país. Repetim 
les paraules de Christian de Wet quan a la fi de 
les seves Memòries demana el perdó dels afri
canders del Cap i del Natal que havien ajudat 
als boers i no podien ésser compresos en les 
condicions de pau com a súbdits rebels : «Més 
ara que tot és acabat, no s'ha de creure que els 
Governs del Cap i del Natal, animats pels Go
verns Britànics, compendràn la necessitat de 
perdonar i de pronunciar l'amnistia? Es la veu 
de la sang la que ha dut als africanders a la re
volta i no hi ha res més fort al món que aqueix 
sentiment de raça; és una cosa que els Governs 
d'ambdues colònies no deuen oblidar. Si's vol 
sincerament la prosperitat a l'Africa del Sud, 
és necessari fer-hi una política conciliadora.» 

Considereu, Senyor, que l'epopeia boer ha 
rodejat d'esplendors de llegenda l'heroi Chris
tian de Wet, i que la lluita per ell sostinguda, 
segons les paraules que ell aplicava als burg-
hers d'Orange, • ... li dóna dret a ésser tractat 
com a un home de qui el nom i les gestes no 
s'esborraran mai de l'historia...» Recordeu la 
fermesa que posa en encomanar als burghers 
que siguin lleials a la pau pactada. «Pel demés, 
diu ell, estic convençut que l'Anglaterra, un 
dia o altre,ens farà justícia en consideració a la 
fidelitat i a la sotsmissió del poble de les dues 
noves colònies. No hi ha exemple de pare que 
resti sense pietat davant del fill que se li adreça 
respectuosament.» 

Ignorem per quins camins arribà la seva 
ànima a pendre la fatal resolució de rebel·lar-
se contra el Govern de l'Unió cap a les seves 
velleses. Més creiem trobar en el més pur dels 
nostres cors de catalans el sentiment que va 
exaltar-lo en la revolta. Qui ens ho podria es-
plicar en forma més dramàtica del que ell ho 
fa en aquestes paraules de les seves Memòries? 
-Deixeu-me obrir-vos la meva ànima... Jo he 
ajudat sovint en llur llit de mort a les perso
nes que estimava: pare, mare, germans, amics; 
més jo no hi he sentit la punyent angoixa que 
vàreig experimentar al perdre's l'independèn
cia del meu país.» 

Heu's-aquí, Senyor, com és que nosaltres, 
patriotes catalans, venim fins a l'estrada del 
Vostre soli imperial per a demanar-vos el per
dó del rebel d'Orange Christian de Wet. Sigueu 
fidel a la política humana del vostre govern de 
l'Africa del Sud. No vulgueu que en la lluita 
que sosteniu amb els Vostres Al·liats per a la 
conservació del tresor comú d'honor i de jus
ticia, l'ombra de Christian de Wet, mort en les 
soletats d'una presó, plegui les ales del cor de 
vostres soldats en les trinxeres. Quan els ene
mics aixequen per damunt dels seus exèrcits 
l'idea fosca d'una divinitat hostil i sanguinaria, 
vulgueu fer certes encara avui les paraules del 
vell Plató quan deia que la pietat és la justicia 
en les nostres relacions amb Deu.» 

De l'anterior missatge, llurs firmants n'han 
enviat copia al President de la República de 

l'Unió del Sud d'Àfrica, general Botha, acom
panyant dita copia d'una lletra que diu així : 

«Al Senyor Governador General de l'Unió 
del Sud d'Africa,el molt honorable Lluís Botha. 

SENYOR:Us trametem el missatge que hem 
enviat al Rei d'Anglaterra pera demanar-li el per
dó del rebel d'Orange Christian de^Wet. Com 
a estrangers que desconeixem vostres lleis, tal 
vegada hem demanat al Rei ço que sols està en 
vostra potestat concedir, més si així fos,doneu-
vos-ho per demanat a Vos i permeteu que us ne 
fem compliment, per tant com això fóra una no
va afirmació de vostra nacional llibertat. 

Nosaltres, catalans, ens esforcem per com-
pendre 1' amarga tristesa que us havia de 
produir la revolta del que havia estat vostre ca-
valleresc company d'armes, tant per haver-lo 
de combatre fins a la dispersió de les seves for
ces, com pel que hi ha sempre d'injuria espiri
tual en l'escomesa del germà enemic que pre
tén pouar en la dèu de nostres propis sentiments 
la justificació de sos atacs. 

Més, Vos, amb vostra savia política i amb 
l'epopeia de vostres marxes victorioses sobre 
Swakopmund i Windhoek,heu donat a vostres 
conciutadans una patria nova i heu aconseguit 
esbandir per tant nobles gestes les angoixes de 
vostre cor. Com deia el Primer Ministre anglès 
en la Cambra dels Comuns, heu devingut, per 
adopció, «un dels més honorables i estimats fills 
del'Imperi»,batallant per aqueixa causa que'ns 
és igualment cara a vosaltres i a nosaltres, cata
lans, la que Mr. Asquith definia«the broadening 
ofthe lowunds of human lyberty». 

Tot això ha estat possible pel gran prestigi 
que us havia creat a Vos i a vostre poble aque
lla heroicitat bíblica de vostres guerres d'inde
pendència. Qualsevulga que sigui la grandesa 
futura de 1' Unió Sudafricana, aquella serà la 
pedra angular de sa fortalesa moral, la tradició 
que renovarà el foc de I' amor patri consagrat 
en el cor de sos fills. Còm podríeu oblidar, Vos, 
que aquella tradició té un nom a Orange? Es diu 
Christian de Wet. 

Quan entrareu victoriós a la ciutat del Cap, 
els boers i els anglesos, costat per costat, us 
aclamaran i us tindran per home feliç. Més nos
altres estem segurs que serà precisament en 
aquella hora quan les memòries d' una bella 
part de vostra vida us oprimiran el pit amb 
amarga malenconia. Recordeu còm en altres 
temps els fills d' Orange se llevaren en armes 
per a ajudar voluntàriament a vostres germans 
del Transvaal i obri's.vostre cor a la pietat,com 
una muntanya que esberla son foc intern. 

Ja que els alts fets de vostra vida us han fet 
ciutadà del món, escolteu la paraula d'uns es
trangers als que heu acostumat a apassionar-se 
tant per vostres desventures com per vostres 
victòries. No oblideu que, per molt temps, el 
cor de tots els homes lliures ha bategat amb el 
vostre, i que, en la lluita de l'home contra el mal, 
el bé que hauríem de fer, i que no fem, esbrava 
el mellor perfum de la virtut. 
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Correu de Catalunya 
i 

FÓRA difícil regonèixer en la distreta i des-
catalanitzada vila nostra, al Ripoll de les 
primeres èpoques del ressorgiment catala

nista. Gairebé res ha quedat en peu del que s'edi
ficà aleshores. Res més que un aclaparament tant 
general i absolut que és un miracle trobar qui 
encara s'anomeni nacionalista i no s'amagui de 
dir-s'ho i d'actuar com a tal en tots els moments. 
No és que s'hagi malagunyat la llavor sembrada; 
és que ha granat en camp poc preparat i, avui, 
les males herbes absorbeixen i amaguen '.'exis
tencia a les bones. 

El dilema és aquest: acabarem a Ripoll per 
sotmetre-n's tots els nacionalistes a l'estat actual 
de coses o recomençarem la feina i la lluita per 
a retornar la vila al lloc que li pertoca en el mo
viment nacional de Catalunya? No és pas fàcil 
que els pocs que quedem, renunciem, vergonyo-
sament, a la lluita. Ara precisament que l'actua
ció ferma i patriòtica de LA NACIÓ ens ofereix 
la seva indiscutible força, hem d'intentar tots 
plegats la reconquesta del temps i el crèdit na
cionalista que tant llastimosament hem psrdüt. 

Recatalanitzar el nostre Ripoll és el que'ns 
cal a tota costa. Que cada' ú de noialtres s'em
prengui de nou la tasca dignificadora i de reha
bilitació i que la propaganda activa i eficaç siga 
empresa per cada ú i a cada Hoc des d'on se pu
gui contribuir a fer efectiva l'incorporació de la 
nostra vila al gran moviment lliberador de la 
nostra Patria. 

LLUÍS PELLICER. 

Ripoll, agost de 1915. 

M A L L O R C A 

Ideologia nova 

Els repatriats d'Ultramar 

1. Des de l'lila Daurada, un braç que no ha 
comportat mai el jou de les cadenes del còs i de 
l'ànima, vos allarga la mà per a estrènyer coral-
ment les vostres, també lliures i independents.— 
Literàriament, la nostra Mallorca ha tallat quasi 
del tot el lligam que la tenia fermada, retuda-
ment, a Madrid; els noms dels Alcover, Costa, 
Riber, Alomar... ens honren avui en dia; ningú, 
emperò,dels molts que encara escriuen en llengua 
castellana arribarà a ésser àliga capdal. En canvi, 
políticament, aquesta Illa no ha progressat gens 
ni mica: mateixa influencia centralista, mateixos 
partits íurnants, mateixos cacics... Tant sols 
quatre joves isolats senten uns ideals. Manca una 
política inmaculada, un sentiment de dignitat, de 
nacionalisme, d'independència espiritual... Man
ca, sobre tot, la voluntat. Se fa precisa una sem
bra d'idees i una triadella d'homes que puguin 
assolir-les. No falta qui hagi intentat l'obra su
perba, però, resta encara moltíssim a fer. Vosal
tres, els qui veniu amb una ideologia nova, teniu 
que espargir la bona llavor dins les Mallorques. 
I la bona llavor, després de transformar-se evo
lucionant, produirà el bon fruit, menja volguda 
d'una nissaga forta. 

k 

2. Jo crec que és mon deure dirigir-me a vos
altres—homes que penseu i sentiu—per a que us 
feu ressò d' un moviment iniciat a Mallorca.— 
Els repatriats d'Ultramar, aquells pobres soldats 
que (per no tenir tres mil pessetes que'ls deslliu
ressin del servei militar) anaren a la guerra i 
tornaren, fa disset anys, de Cuba i de Filipines, 
tristos, abatuts, famolencs i malalts, volen perce
bre ço que 1' Estat espanyol els dèu. Llarga es
tona esperaren ja el cobrament d'uns crèdits que 
mai arriben; llarga estona estigueren, concirosos 
i retuts, patint la cohort de desgracies que da
munt d' ells caigué després del desastre; febles, 
malaltiços, impotents per a treballar, inútils per a 
guanyar-se la vida i la de llurs mullers i fills. 

3. Heu 's-aquí uns homes que per un Estat 
inepte sacrificaren sa joventut, la salut de son 
còs, ses energies... Se'ls prometé el pagament 
dels seus alcances, dels seus pluses de campa
nya. Són passats setze anys i els repatriats no 

cobren... Ningú ha cobrat? Ah, sí! Cobraren els 
que viuen a Madrid, els que gaudeixen del favor 
oficial, els que pogueren anar-se'n a la Cort cas
tellana a fer valer sos drets, a empèrfyer amb el 
parpai d'or, a posar oli metàl·lic a la màquina ro
vellada... Pels altres, pels provincianos no hi ha 
hagut ni un cèntim! I ara, fa unes vuit mesades, 
el Govern—eix Govern que gasta en futeses mi
lers i mil lions de doblerades—aprofitant-se del 
tòpic de la guerra europea ha sospès els pocs pa
gaments que feia. Tot això ens treu de pollague-
ra, tot això ens fa cridar i protestar fortament con
tra d aitals malifetes. 

4. El dia 11 del passat juliol, els repa
triats mallorquins celebraren un míting en el 
casal del Centre Obrer amb la finalitat de defen
sar llurs interessos i de senyalar les normes d'una 
futura i ampla campanya, de la qual se'n facin 
solidaris tots els repatriats de la península i de 
les illes. Es reberen nombroses adhesions dels 
pobles. Els oradors enraonaren enèrgicament, 
fóra de punt, clamorosos... Un pa.rell de setma
naris i de societats oferiran llurs forces als que 
demanen ço que 'Is pertany, ço que se 'Is dèu 
com a paga meçquina de llur tribut de sang. 

5. Mireu com parlen eixos herois sense mo
nument. «Quan marxàvem a la guerra, tot era 
Marcha de Cádiz i discursos patriòtics; la Prtm-
sa se desfeia en elogis al soldat; la clerecia ens 
beneía i ens omplia d'escapularis, i per tot se ns 
encoratjava per a que anéssim folls d'entusiasme 
a defensar la patria en perill. Però aquella ubria-
guesa d'exaltació patriòtica s'és passada; la con
tribució de la nostra sang, donada; l'Estat espa
nyol ja no'ns ha de menester i ja no hi ha Premsa, 
ni clerecia, ni ningú que's recordi de nosaltres.» 
—Treballem, doncs, per a que l'esmentat movi
ment s'extengui. Els repatriats — n'hi ha a Cata
lunya, a Valencia, a Mallorca, per tot arreu — 
pateixen una situació anguniosa. Són les víctimes 
immediates del desastre colonial, produït per una 
política sense ideals i centralista, que demanen ço 
que és séu. Jo prego als diaris, a tots els periò
dics catalans, que'n parlin d'això, que moguin l'o
pinió pública envers d' aqueixos homes, herois 
desconeguts, oblidats i desatesos per un Govern 
sense conciencia. 

JOAN ESTELRICH 

m 

A L V O L 
ARA passem la tongada de Teatre de la Na

turalesa. Ens ho fan passar com cosa es-
quisida i refinada, i el nostre poble, de 

conciencia inestable, sense lastre nacionalista i 
de cultura social que li afavoreixi avançar sense 
reculades ni desorientació, s'ho pren de bona fe, 
i ara, com en altres ocasions per altres diletan-
tismes de decadencia, s'entrega del tot i sense 
reserves a aqueixos espectacles del Teatre de la 
Naturalesa, que no són altra cosa que entreteni
ments de poble primitiu. 

Ja la coneixem la cantarella de l'art primitiu 
en totes les manifestacions artístiques, ja les 
coneixem aqueixes noves doctrines estètiques 
que només tenen dos fonaments: l'impotència i 
l'utilitarisme. Fan soroll i desvien, però no fan 
altre mal que embabiecar als esperits rudimen
taris. 

El teatre, com totes les arts, evoluciona i 
avença, a mesura que la civilització es perfeccio
na, i no's pot compendre com un complexe artís
tic tant artificiós, convencional i tant al marge de 
la naturalesa com el teatre, pugui per a gust del 
segle vint, ésser considerat en el dit Teatre de 
la Naturalesa com una manifestació d'alta cultura 
i d'esquisitat estètica. 

Perquè el teatre és una manifestació d'art tan 
complexa i tant artificiosa, tant decorativa, di
guem-ho així, és pel que s'aguanta malgrat l'a
vançament humà, mentre que altres manifesta
cions d'art decandeixen. La modalitat decorativa, 

que és la democratització, la socialització de l'art, 
va creant noves formes i manifestacions d'art, i 
dú el teatre, complexe d'artifici, a esplendideses 
no sospitades. Val a dir que la literatura dra
màtica també evoluciona: es fa més decorativa 
i menys convencional. 

El Teatre de la Naturalesa, és una manifes
tació regresiva, i no mereix l'apreci de tot el 
públic; només d'aquella part del públic misso-
neista, que dirigeixen els artistes mancats, els 
artistes amb dèficit de força de vida per poguer-
se incorporar a les fortituts espirituals necessà
ries per a cooperar a la democratització, a la so
cialització de l'art. 

A Suiça i a Alemanya, en qualques petites 
localitats, en certs dies de l'any, hi ha Teatre de 
la Naturalesa; més no passen de manifestacions 
pintoresques, folklòriques, sense cap mena de 
trascendencia de civilització. I aqueix teatre de 
la naturalesa anodí, pintoresc, folklòric, sacre, 
—per tot és el mateix—ens el trasplanten aquí a 
Catalunya,per a quehi representin, primer,«Flors 
de cingle», després «La Viola d'Or», la produc
ció que hi anat més bé, un altre dia «L'Artesiana» 
un altre «Terra Baixa», i avall, avall, s'hi farà 
«Marina», i molt serà, que, essent Teatre de la 
Naturalesa, en català, ja non tinguin prou amb 
«Marina», i hi facin «La Corte de Faraón». No ve 
d'un pam. 

I tot per inestabilitat de la nostra conciencia 
nacional, que's troba mancada de nacionalisme i 
de cultura social de debò. 

* * * 
» 

El dia 24 de Juliol, l'Ajuntament d'aquesta 
ciutat celebrà sessió extraordinaria per a discutir 
el dictamen formulat per la ponencia encarrega
da de la reorganització de les guardes municipal 
i urbana. 

Les sessions del nostre Ajuntament, són totes 
demostratives de tota la munió de mals usos que 
poden tenir les corporacions públiques, més, es 
pot dir, que aqueixa sessió de 24 de Juliol, re
sultà lapidaria, com a manifestació explícita, 
provadora i claríssima, del daltabaix que, en tots 
els sentits, és norma de la corporació municipal 
de Barcelona. 

No cal que ningú retregui res als regidors: 
ells mateixos ho digueren. tot; foren tant lleal-
ment sincers, que causa admiració, que ells ma
teixos no s'hagin fet justicia, abandonant el sitial 
de conseller, i demanant, per favor, al poble 
de Barcelona, que sense espera, nomeni a qui 
hagi de reemplaçar-los, per a que les funcions 
municipals estiguin, que ara no ho estan, desem-
penyades amb normalitat. 

No's comprèn com determinades persones 
que seuen al Saló de Cent, aguantin, sense par
lar clar, ben clar, al poble, i segueixin passiva
ment formant part de la corporació municipal. 

Ni s comprèn, tampoc, com la sobirania muni
cipal de Barcelona, resta sots l'autoritat i voler 
suprems dels professionals del municipi. Els re
gidors perpetus, des de'ls peons de les brigades 
fins als alts empleats, tenen a les seves ordres 
als regidors interins, els regidors elegits pel 
poble. 

En aquella casa, tot hi és invertit. El poble 
és l'amo que nomena i paga; no és pas, però, el 
qui mana, que qui mana és el que cobra,, que co
bra i governa. 

El ciutadà que va a ca la Ciutat, en ús, sem
pre, del séu dret de ciutadà sobirà, es veu mal 
atès, vexat, i amb no gaires bons modos tractat, 
pels, en una forma o altra, criats de la Ciutat. 

Tot aqueix desballestament de la funció mu
nicipal, només pot àrranjar-lo la moral nova del 
poble; del poble ben intencionat qué passant per 
damunt de tota mena de drets adquirits, conve
niències i oligarquies, faci foc nou i creï una nova 
organització municipal a la que tot hi sia solida
ritzat i socialitzat. 

Sense socialització no hi ha austeritat ni jus
ticia. Ja s'acaba el temps de la farsa, arcabota de 
tots els pecats, imposant, per la força, respecte 
i obediencia a la maldat dels polítics, uns en el 
mal, diferenciats, només, en la faiçó de dissimu
lar-lo. 

La darrera Nota dels Estats Units a 1' Alema
nya és d' una fortitut civil tant remarcable, que 
l'humanitat se n'ha de sentir satisfeta que un po
der tant preeminent i tant expressiu de la sobira
nia civil d' un tant gran poble, s' encari amb una 
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d' aqueixes hipertrofies de poder tradicionalment 
militaristes que se 'n diuen imperis i li digui que 
al món hi han lleis immutables que ni la civilitza
ció ni els avenços més grans trasmudarán i que 
no més per manca de civilització conculquen els 
poders militars. 

No hi ha grans cuiraçats ni canons monstruo
sos ni explosius aterradors ni submarins ni aero-
plans que puguin canviar el que I' esperit serè, 
amorós i pacifista de 1' home normal, que vol dir 
l'home civil, ha proclamat en contra de la violen
cia. Els avenços de la civilització modifiquen se
guidament, a favor del bé humà, tot el que priva 
de determinar-lo; més aquests mateixos perfec
cionaments del progrés no poden canviar a favor 
del fer mal tot el que és una limitació a la violen
cia. Maleits sien els avenços científics quan s'uti
litzen per a causar dolor humà! No més les dèries 
opressores les usen per a escolar la sang dels ho
mes. Els submarins, lícitament, no han canviat per 
a res les lleis que l'esperit civil del món havia eri
git en detura lores de la lluita barbre. 

En Wilson ho ha proclamat des del séu alt si
tial estant: «El dret a la vida no poden detentar
lo els descobriments científics.» 

Es aqueixa Nota un clam civilista, que, serè, 
ferm i invencible—perquè el civilisme destruirà el 
militarisme—surt dels Estats Units, representant 
tots els homes civilistes del món, tots els homes 
bons del món. 

De tots els homes del món que construeixen 
la nova conciencia que governarà l'humanitat. 

m 1 

Els Gonflicles socials 
El de Reus 

EL paorós conflicte plantejat a Reus amb mo
tiu del locaut del Centre Industrial i Mer
cantil, del qual donàrem compte en nostre 
article anterior, continua en peu i amb tota 

sa gravetat. Les negociacions portades a cap pel 
jutje de primera iüstancia En Joan Hidalgo, fra
cassaren igual que tots els intents de conciliació 
realitzats per les autoritats, Junta de Reformes 
Socials i Comissió Consistorial. 

Aquest darrer intent de conciliació ha fracas
sat per la inconcebible obstinació del fabricant en 
regoneixer l'Associació de l'Art Fabril. Diem in
concebible obstinació, perquè no podem capir el 
fabricant, que está agremiat, pot tindré paralitzat 
que un el treball de llur fàbrica en la qual hi ha 
ocupats un miler d'operaris, per una qüestió tant 
insignificant com és el regoneixement de l'asso
ciació obrera, legalment constituida, de llurs 
treballadors. 

El Centre Industrial i Mercantil al veure que 
amb el locaut no conseguía el seu propòsit, decidí 
canviar de procediment i a l'efecte publicà unes 
bases aixecant el mateix i invitant als obrers a 
reanusar el treball. 

Aital invitació, no fou acceptada més que per 
algún petit estament i pels obrers tèxtils, no per-
tanyents a la fàbrica origen del conflicte i propie
tat del senyor Tarrats, que tenien ja acordat 
reanusar el treball el dia que fossin cridats a fer-
ho; tots els demés contestaren que no retornarien 
als tallers si abans no se'ls indemnitzava els jor
nals devengáis des d'el dia en que foren des-
pedits. 

Això desbaratà altra vegada els plans de la 
classe patronal, doncs aquesta creia que a l'invi
tació de tomada al treball, desprès de 10 dies de 
vaga, els obrers hi haurien acudit deixant aban
donades a les obreres de la fàbrica en qüestió a 
ses propies armes, les quals, amb una actitut 
digna de lloança, fa més de quatre mesos que sos
tenen una lluita titànica per al seu millorament 
econòmic i per a que'ls sigui respectat el dret 
d'associació, qual dret tenen garantit per les lleis 
del'Estat. 

Els oficis que en V actualitat estan en vaga, 
que per a reanusar el treball demanen indemnit
zació de jornals o augment de salaris i que han 
fet la declaració de que sostindran el boicot a la 
casa Tarrats, si aquesta no regoneix l'Associació 
de l'Art Fabril, són : boters, 160 individus; carre
ters, 130; cerrallers, 102; fundidors, 35; fusters, 
60; lampistes, 15; manobres, 140; paletes, 95; pi
capedrers, 12; pintors, 25; rajolers, 100; serra-

| dors,20; tintorers, 44, i tipògrafs, 38. Ademés, hi 
_ ha els operaris de la fàbrica Tarrats. 

5 El nou Governador de Tarragona, senyor Gar-
» eia Alix, tant prompte possessionat del càrrec,s'ha 

| traslladat a nostra volguda ciutat, a 1' objecte de 
"veure d'arranjar el conflicte. 

J j Una vegada orientat per les parts bel'lige-
' rants, ha redactat unes bases de solució pel que 

respecta a la Fabril Algodonera, que no han es
tat acceptades pel Gremi de fabricants. 

•; En el que fa referencia a l'indemnització de 
jornals, també han fracassat les seves gestions 
davant l'intransigència de la classe patronal. 

> Aquesta actitut en que s' ha col locat la Lliga 
patronal no acertem a explicar-nos-la, és incom-

. prensible, ja que amb ella no fa més que agreujar 
la situació en perjudici dels propis interessos. 

L'actitut dels obrers, ja diguérem la setmana 
passada que no ha pogut ésser més correcta i 
digna, amb la qual s'havien captat l'apreci i ía-
graiment de tota la població, no havent-se tingut 
de lamentar, en totes les setmanes que dura el 
conflicte, ni el més petit incident, i no serà per
què no 'Is hagin donat motius, ja que 'Is patrons 
els han posat diferents paranys qu'ells han refu
sat Í mb serenitat plena. 

* 
* * 

Abans d'acabar, volem dedicar algunes ratlles 
a la passivitat i indiferencia amb que s miren els 
conflictes d'aquesta mena des del es altes esferes 
de l'Estat. 

No fa gaires, dies el subsecretari de Governa
ció digué als periodistes que fan informació en 
aquell Ministeri, qu'el conflicte de Reus havia 
quedat circumscrit a la fàbrica del senyor Tarrats 
i precisament donava aquesta noticia quan a Reus 
era major el nombre d'obrers parats, ja que, des 
d'aquella data, han entrat al treball alguns esta
ments, com són el semolers. 

Això dóna idea del poc que preocupen al Go
vern Central les coses de nostra terra, per quant 
no s pren la molestia d'enterar-se de 1' estat en 
que 's troba el greu conflicte que té paralitzada, 
quasi per complet, la vida de la important ciutat 
de Reus. 

MARIAN ROCA 
Reus 4 Juliol 1915 
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NOVES 
LA Joventut Catalanista de Barcelona ha 

entregat a P Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana, la quantitat de 

26'85 pésetes, producte nèt de la venda de les 
targes postals editades per aquella Joventut, i 
que foren venudes en la passada Festa de Flora i 
d'Infants, que se celebrà al Turó Park. 

Les postals sobreres seran venudes en l'Aplec 
de la Sardana, destinant-se també el producte 
d'aquesta venda a la mateixa finalitat que l'ante
rior. 

* 
Avui, dissabte, a les dèu de la nit, el doctor 

E. Xalabarder donarà una conferencia, en nom de 
la Joventut Nacionalista de Catalunya, al Casal 
Catalanista del Districte III (Caçador, 4, princi
pal), sobre : «Sanitat i Nacionalisme.» 

* 

L'Esbart Barceloní de Dançaires de l'U. N. R. 
Casal Catalanista del Districte III celebrà, el diu
menge passat, les anunciades festes commemorant 
el primer aniversari de la seva fundació. 

Totes elles es vegeren concorregudíssimes i 
duna manera especial el concurs de sardanistes. 

* 

Hem rebut la memoria corresponent al passat 
any 1914 del Blok Nacionalista Cathalonia, de 
Guantánamo,(Cuba), la qual demostra l'extensa 
tasca portada a cap en el transcurs del mateix. 

Per l'elegant presentació de dita memoria, 
aquesta es fa doblement simpàtica. 

* 
* * 

La Joventut Catalanista La Coronela ha dei
xat ja llest el programa del concurs literari per 
als seus socis, i prega als mateixos es dignin 
possar per son estatje social per a compenetrar-
se del reglament de dita festa, per a la qual 
compta ja amb magnífics premis. 

Tal com s'anuncià, dissabte prop passat tin
gué lloc al Casal Catalanista del Poble Nou la 
conferencia d'En Pere Oliver i Domenge, indi
vidu de la Joventut Nacionalista de Catalunya, 
sobre «La Catalunya Insular». 

Seguint la costum establerta, Renaixement 
d'aquesta setmana publicará una extensa resenya 
del notable treball de l'amic Oliver. 

El programa detallat de l'Aplec de la Sardana 
és com segueix: 

Matí.—A les 10.-En la típica església de Vall
vidrera, s'hi celebrarà l'ofici solemne de costum. 

Ales 11.—En la mateixa era de l'esglesia, 
l'Aplec dedicarà un record al que fou implanta-
dor de les sardanes llargues, en Pep Ventura, 
executant la seva sardana «El Toc d'Oració». 

Després la comitiva es dirigirà a la «Quinta 
Joana», on s'hi executarà el següent programa: 
«L'Aplec de la Sardana», E. Guiteras. —«La font 
de les Rondalles», J. Serra.—El conegut «Rot-
lletó Catalunya», dirigit per l'Enric Vigo, exe
cutarà els següents ballets: «L'indiot», Sèu de 
Urgell (conjunt). — «Contrapàs», Sèu d'Urgell 
(conjunt); finalitzant la festa amb les següents 
sardanes: «La frescor de l'aigua», E. Morera.— 
«Or Fi», J. Soler. 

Tarde. — A les 4. — A la «Plaça de Dalt» 
de Vallvidrera, s'hi celebrarà la festa en ho
nor dels compositors de sardanes, executant-se 
les següents, totes elles escrites expresament 
per aquest acte: 

«LAgnetó de Lleida», J. Quintana.—«La 
nostra festa», E. Bosch Humet.—«Flor de rose
lla», J. Lleonsí.—«Poncelleta desclosa», J. Blanc. 
Com de consuetut, es ballarà la tradicional «Sar
dana de les Garlandes» que serà enguany l'her-
mosíssima composició del mestre Morera «A la 
plaça!» dedicada especialment an els guanyadors 
de les «Tres Artístiques Garlandes», que abans 
se sortejaran. 

I acabaran les festes de l'Aplec a Vallvidrera, 
amb les següents sardanes: 

«Les goijes Dançaires», M. Serrà. —«Cant de 
les ones», A. Oriol.—«Ritmes de jovenesa», 
J. Serra.—«Humoresca», F. Pujol. 

Per a donar lloc a que no!s formin aglomera
cions, a l'acabar la festa de la tarde, la notable 
cobla «Barcino», executarà, mentre hi hagi con-
corrents, les millors sardanes del séu repertori. 

Nit.—A les 10.—Gran festival popular al 
Turó Park, en la gran plaça inferior. 

Començarà la festa amb l'execució de les se
güents sardanes inèdites: «Blancaflor», F. Piqué. 
—«Lliri blau», E. Guiteras. Seguidament, les 
colles ocuparan els llocs prèviament senyalats, i 
donarà començ l'extraordinari «Concurs de Sar
danistes», quals bases han sigut ja publicades en 
aquestes planes. 

I es donaran per acabades les festes de 1A-
plec, amb l'execució de les següent sardanes: 
«Flordeneu», J. Balsells. — «Floreal», F. d'A. 
Font. —«Camprodon», Joan Manen. 

CORRESPONDENCIA 
j . R.~Ciutat: La seva iniciativa ha coincidit amb els nostres 

propòsits, car tenim en preparació una serie de números extraordi-
naris.=M. T.—Caldes: Tant a vostè particulament com a l'entitat 
que presideix ens es molt grat servir-los i, per tant, estem a la seva 
disposicié.—B.S.-Hospitalet: Sotscribint-se ara, rebrà des del pri
mer número.~M. C- -Ciutat: Podria ésser que s'accepte és la seva 
oferta; passi per aquesta Administració a les hores d'oficina. J.R.— 
Sabadell: No tenim inconvenient en dedicar exemplars a propaganda, 
majorment s van a entitats de caràcter popular. Envi-hi la llista 
que diu.—J. C—Ciutat: La circumstancia d'haver publicat recent
ment un article d'un company nostre tractant el mateix assumpte 
que tracteu vos, fa que, per ara, ens reservem la publicació del vos
tre article.—R. B— Ciutat: Es excessivament llarg, per tractar del 
que tracta.~D. C i V. —Ciutat: Anirà. 

• • L A N A C I Ó • • 
EDICIÓ DEL COMITÉ DE PREMSA 
:: DE LA UNIÓ CATALANISTA :: 

ABONAMENT 

1 pesseta trimestre -:- Estranger: l'50 pessetes 
COMBINACIÓ AMB «RENAIXEMENT» 

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

Imp. Josep Sabadell i C.a, S. en C.—Mallorca, 257 bis 



Migranya, Dolors Neuràlgics, 
Febres, etc. 

es curen amb 

Kalmine 
En venda: Centre Productes Farmacèutics del Dr. Andreu, 

J. Uriach i Cia., J. SEGALÁ 
AL DETALL: en totes les farmàcies 

CAPSES D'UN CATXET: 35 ets. 

LA NACIÓ 

Ca Içat a Mida 

B E N ET F E R R E R 
Carrer d e ^ s m a M e r e s , A 

Pintura Decorativa : : : : 

PERE PASCUAL 
Encàrrecs: Arta, 25, u l l . . ! . METXEItO FEHIX - BliRCELOttn 

Modes i Merceria ::::: 
de PVasià i Delclós 

5 . en C. 

Brodats, Cintes, Sedes, Gasses, 
Puntes, Botons, Agulles, etc., etc. 

Preus incompetibles 

Fàbrica de Xacolates 
Qualitats selectes 
P r o d u c t e s purs 

francesc Gasten» 
Plaça de la Llana, 18 

Fàbrica de Guants 
de pell i de punt 

DIPÒSIT DE MITGES i MITJONS 
Classes selectes 

VENDA A L'ENGROS I A LA MENUDA 

Junqueres, 12, pral. 

A n u n c i s A LES PUBLICACIONS DEL 

COMITÉ DE PREMSA DE L' UNIÓ CATALANISTA 

Renaixement = La Nació 
DEMANEU CONDICIONS I TARIFA 

A L'AGENCIA GENERAL DE PUBLICITAT «LABOR» 

Passeig de Gracia, 125 - Barcelona 

B'PGI 

i 
Tallers Gràfics 

E>QEI 

[11 « C, S. en C, 
— — Obres de text — — 
Revistes : Periòdics . Fascicles 
Catàlegs : Circulars : Factures 
Talonaris : Memoràndums : Es
queles mortuòries : Targetes i 
tota mena de treballs comercials 

: Casa especial per a Carnets : 
Calendaris i Etiquetes en relleu 

Mostruaris de totes menes 
:: i Llibres ratllats :: 

Relligats de luxe i econòmics 

B E3 El 0 Q B 

Mallorca, 257 bis-BARCELONA 
TELÈFON 7210 
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