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Per abatre l'imperialisme 

DURANT els dies 5, 6 i 7 de Septembre 
les tropes de l'Alemanya atacaren el 
sector que ocupem actualment i en 

la fortificació del qual havíem treballat, amb 
gran pressa, fins aleshores, com només els le
gionaris catalans sabem fer-ho, i les obres de 
defensa per nosaltres construides a Belloy i a 
Assevilliers, els primers dies del passat Juliol, 
demostren prou bé còm sabem fer la feina... 

Heu de pensar que no teníem ni un mo
ment de descans, per a poder escriure, entre
tinguts en obrir i armar trinxeres, proveint a 
tot quant ara s'acostuma, per a prevenir-nos 
dels terribles contra-atacs dels imperialistes... 
Ocupats en anar de «corvée> en cerca 
de mil coses diverses, traginar troncs 
d' arbres, fusta tallada, per als gorets-
abrics, per a preservar-nos de la humitat, 
quasi no teníem temps de rentar-nos la 
roba, i menys encare de fer una lletra 
per als nostres grans bons amics de Ca
talunya; i si escrivim, els més lletrats (!), 
ho fem aprofitant les hores de guardia, 
quan estem a les avançades, o a la llum 
de les gusades, d' una claredat intensa, 
però d' un color esblaimat, estrany; o 
escrivim bò i dormint... 

Estem cansats, molt cansats, emperò 

treballem més encare, sense defallir, pensant 
en la Bèlgica, que és a la vora, i en Catalunya, 
que és lluny, dels ulls, més aprop del cor...... 

En Jaume Pou us adreça una lletra felici-
tant-vos per la commemoració del malastruc 
11 de Septembre d'enguany i en nom de tots 
us envia les més efusives gràcies per la coro
na que portàreu, en representació nostra, a la 
gloriosa figura del gran màrtir de la llibertat 
de la República Catalana, com deia en Claris. 

Si al 1714 moriren catalans i aragonesos, 
víctimes de les bales dels soldats borbònics, 
defensant la llibertat i el dret de Catalunya, 
no per aquells actes de cruel repressió foren 
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L-i! 
El voluntari català Emili March 

El voluntari català Àngel Martínez, 
ferit a la batalla del Somme 

esterilitzades les llavors, els principis de civi
litat, les ansies d'emancipació, la consciència 
nacional dels homes de la nostra terra : el fe-
cundíssim pol·len, engendrador de llibertats, 
que, un jorn atziac, dos Monarques de mala 
memoria foragitaren de la patria d' en Casa
nova, 1' heroic Conceller en Cap, s' ha posat, 
avui, en bon terreny, ha. fecundat els camps 
d'altres països : les nacions unides, ara, per a 
salvar la Europa i el món de la hegemonia 
dels vells imperis ensuperbits poden haver-
ne hagut esment del resurgir prepotent de la 
raça catalana, en la lluita que decidirà el futur 
camí a seguir pels homes de totes les patries! 

Nosaltres, els legionaris, fills de totes les 
comarques de Catalunya, des d'Andorra i la 
Vall d'Aràn fins els més llunyans confins de 
Valencia, des de les daurades illes Balears 
fins les altes muntanyes d'Aragó, combatem, 
encare, per la Uiberació dels homes i la natu

ral expansió dels pobles, i, més que per 
res, perquè ja mai més, a la vida de la 
humanitat, pugui tornar ni tansols a sen
tir-se'n parlar de guerres; i per això 
ataquem 1' últim baluart del militarisme 
imperialista, per això volem assaltar la 
darrera Bastilla, per això pretenem mi
nar i ensolciar l'últim castell dels huns... 

Com anava dient al principi, el dia 
5, cap allà a les dugués de la tarde, els 
teutons començaren a enviar-nos algu
nes marmites de les més grosses i una 
ruixada de torpilles, procediment que 
practiquen quan volen fer una sortida i 

sorpendre 'ns; aquesta vegada, però, com 
quasi sempre, foren ells els sorpresos, puix 
quan minvava el foc de I' artilleria seva o 
quan ens ho advertien els nostres aviadors, 
els regàvem el cap amb metralla... 

A les vuit del vespre ens enviaren, a nos
altres, reforços a primera linia, i a mitja nitp 

quan els tudescs feren la sortida, no tingue
ren temps cf arribar als filats nostres, perquè, 
entre el foc de la infanteria, les metralladores 
i les peces de 75, no sabent per on passar, es 
vegeren precisats a tornar enrera més que de 
pressa... Al cap d' un quart, creient que érem 
ja a dormir, surten altra volta, més no poden 
avançar ni un pas: la nostra col·lecció de bo
ques de foc, amb brams d'incendi, els va fent 
caure, espantats, com a soldadets de plom... 

Veient els fills de Prussià que, per aquest 
camí, sortiran perdent tot el que s' hi juguin, 
proven fortuna per un altre cantó; i, perquè 
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serà preferible per als lectors i per a nosal
tres, transcrivim els paràgrafs més.suggestius 
d'una carta d'un legionari català,Bonaventura 
Fabre, qui somnia en la vida de germanor de 
tots els homes del món, i es plany i es dol 
d' haver de bregar per culpa dels que volen 
exercir ells sols el predomini sobre els altres: 

«Jo us done moltes gràcies pel paquet de 
coses que he rebut de la Unió Catalanista, 
i, a més, estic particularment agraït pel llibre 
sobre les Nacionalitats, d' en Rovira i Virgili, 
i els Contes fatídics, de l'Anfós Maseras, qui 
m' ha fet í' honor immerescut de posar-m'hi 
una dedicatoria; la fatalitat, però, m' ha privat 
de llegir-ne cap; ja us explicaré còm és això : 

• Després d' una jornada de treball inten
siu, quan el còs demanava descans, penseu el 
sofriment que devia patir 1' esperit meu, pas
sant, com havíem passat, pels horrors d' un 
bombardeig sense precedent en els dos anys 
que fa que dura la meva campanya. 

>És la nit del 6 al 7, que jo no sóc a les 
fileres dels combatents, i des de trenc d' auba 
que no havia parat, ni un minut, la pluja dels 
projectils de 77, de 105, de 305 i de 402, en
viada pels alemanys damunt nostre, devenint, 
en sent de nit, un esborronador diluvi de foc; 
des de lluny, s' ouen venir les bombes infer
nals, a colles, a munions immenses, com nú 
vols enormíssims de tempestes gegantesques, 
a través de l'infinit, produint una remor com 
un tren inacabable, colossal, que trepidés, en 
vertiginosa trajectòria, per un túnel d' acer... 

»Per tot arreu es veu la terra obrint-se en 
cràters dels quals emergeix pols i fum, arbres 
que salten fets mil estelles, cascates de còdols 
i arena surgeixen amb força, caient-nos, des
prés, damunt les espatlles; apar el camp de 
batalla una monstruosa caldera de l'Avern; 
la fortor de terra remoguda i pólvora ens fa 
perdre el món de vista, ens emborratxa i ens 
causa l'efecte de que hi lluitem a les entra
nyes mateixes de la terra; nosaltres tots tre
molem com a 1' impuls d' una commoció sís
mica; no-res-menys, alguns encare hi fan bro
mera i cada un hi diu la seva, anc que no les 
tinguem totes... 

>Són moments d' angoixa difícils de des
criure; esperem, freturosos, 1' atac dels prus
sians, perquè, així, lluitarem amb homes i no 
amb torpilles, bombes i marmites; però, ca!, 
els imperialistes són d' esperit conservador, 
i el bregar, en camp pla i ras, amb els de la 
Legió Estrangera no els fa gens ni mica de 
goig; a més, els artillers nostres tots són uns 
bons caçadors, i, no és per dir-ho, però els 
toca el rebre més sovint als tudescs que no 
pas a nosaltres; imagineu's un sector en el 
qual els canons quasi es toquen i tirant tots 
plegats, per espai de quatre hores, seguit, se
guit, tonelades i tonelades de metall encès... 

»Ja paguen car, i el que pagaran, 1' haver 
gosat torbar l'avenç natural i la pau del món! 

>Tot de sobte, prop dè mitjanit, em sento 
colpejat, sotraquejat, no puc dir còm ni per 
què; estava sobre el parapit, quan una força 
descomunal, irresistible, em tomba com si es 
tractés d' una palla o una ploma, la cama es
querra resta insensible i no hi veig i sembla 
que el cap em fuig del tronc; quan he tornat 
en mi, m'he adonat que em brolla sang de la 
testa, regalimant rostre avall; reprenc coratge 
i, amb penes i dolors, m'he separat dels com

panys i, travessant els « boyaux », vaig fins el 
punt de posta de socors; al cap de tres hores, 
arriba l'automòbil de l'ambulància i ens allu
nyem d'aquells paratges de sang i foc i terra
trèmols, anc que, segons diuen els majors, 
no serà per molt temps...» 

Entre altres legionaris de diverses nacio
nalitats, hi han dos catalans més, ferits al cap, 
dels quals ja us aniré contant la historia. 

. ARNAU DE VILANOVA 
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Diversificació de les ac
tuacions nacionalistes 

QUE l'ideal nacional d'un poble necessi
ta, per tal d'assolir el triomf, l'ajuda, 
l'esforç i la col·laboració de tothom, 

no serem pas nosaltres els que entaularem un 
inacabable diàleg remarcant aquella necessitat 
ni tampoc els que en farem una constant pla
taforma de propaganda política. No ho farem 
ni esgrimirem la suposada necessitat, per 
a molts nacionalistes imprescindible, segons 
sembla, com a tòpic catalanesc que ha de 
portar la nostra felicitat com a homes fills de 
la terra catalana. 

No cal dir que com a components i segui
dors del nucli polític que, en general, defensa 
la llibertat de la nació catalana, nosaltres som 
partidaris de que siguin un fet i una realitat 
indestructibles les aspiracions lliberadores que 
han donat còs a la existencia d'un corrent 
d'opinió que, a pesar de tots els afebliments, 
depressions i mancaments de certs homes, no 
s'ha lograt veure'n la desaparició ni l'anul·la-
ment. Més nosaltres no creiem, no podem 
creure, com apar que, evangèlicament, algú 
propaga, que, per a l'assoliment de les aspi
racions globals del nacionalisme català, sigui 
imprescindible la permanencia, a Catalunya, 
d'una estreta unió d'elements nacionalistes 
que avantposin, a tota actuació partidista o 
ideològica, l'acció que es desprèn de !' anhel, 
fervent i apassionat, que tots diem sentir, de 
veure instaurat a la nostra terra un ampli rè
gim de regoneixement absolut dels nostres 
atributs de poble natural i ben definit. 

Cal negar d'una manera clara i sincera, 
tal com és costum en nosaltres, l'afirmació 
que contínuament va fent-se. No pot ésser 
negat que el procediment d'unió catalana ha 
fracassat repetides vegades. Unes vegades 
per culpa dels uns, més tard per culpa dels 
altres i a voltes per culpa de tots, aquella uni
tat d'actuació catalana ha fracassat sorollosa
ment. Se diran i retreuràn els motius d'aquell 

A tots els nostres llegidors 
Anem portant endavant la nostra decisió de 
publicar els noms dels que tenen, en aquesta 
Administració, rebuts pendents de pagament. 
Els que, en la present setmana, els toca ocupar 
aquest Moc, són els següents: 

PERE DOMÈNECH I RIFÀ 
LLUÍS FERRAN 
M. GUDIOL 
RAMÓN TRIAS I SAMPERE 
JULI B. GUASCH 

fracàs i s'exposaran teories encaminades a 
evitar la repetició del mateix... Nosaltres — i 
no pas despectivament —somriurem i anirem 
afermant-nos en la nostra idea que ens fa és
ser partidaris convençuts i gairebé intransi
gents de mostrar-nos sempre, en tots els mo
ments i a totes hores, com a pertanyents a 
una modalitat nacionalista avançada i radical 
que ens indueix a portar a cap la nostra ac
ció, la nostra propaganda, agermanant estre
tament la sentimentalitat patriòtica amb totes 
aquelles solucions de llibertat humana que 
determinin la instauració d'un absolut benes
tar per als nuclis populars de la nostra terra, 
que creiem no és just, lògic ni humà se'ls 
vulgui refrenar les aspiracions de major jus
tícia social que senten, pretextant que, abans 
que tot, devem assolir, els catalans, el rego
neixement de la llibertat de la patria. 

Amb aquestes teories, no hi estem confor
mes, ni creiem, tampoc, que puguin tenir cap 
eficacia per a la llibertat de la nostra Catalu
nya. Simultàniament amb altres aspiracions i 
com a una llibertat més de les que volem as
solir, entenem que devem propagar les lli
bertats col·lectives de la nostra terra. Enhora
bona que altres nuclis, neutres o de dreta, 
quan d'aspiracions socials se tracti, vulguin 
defensar, també, l'aspiració de la llibertat na
cional catalana; la seva actuació, si la porten 
a cap amb bona fè, creiem no pot ésser cap 
perjudici ni molt menys cap obstacle per a 
Catalunya; però ens és d'alta conveniencia 
establir la deguda i convenient separació... 
No podem confondre ni deuen confondre's 
els nostres esforços de caràcter socialista i 
popular amb els esforços dels nuclis plutò-
crates i contraris a la essencialitat de les fór
mules socials que estableix el socialisme. 

Tenim la certesa i apassionadament ho 
creiem que el plet nacional català és una so
lució merament popular, demòcrata, d' es
querra. No triomfarà el nacionalisme de Ca
talunya fins que, incorporats als seus rengles 
els nuclis populars, aquests facin prevaler la 
justícia de les seves demandes, fent ostenta
ció, ensems, de la íntegra complexitat del séu 
problema. Com és lògic i natural, el naciona
lisme ha d'esdevenir un moviment popular, 
i, per a ser-ho, cal que rebutgi aquest caient 
burgès i de classe mitja amb que, fins ara, 
ha vingut manifestant-se. 

No podrà ésser síntesi dels batecs col·lec
tius del nostre poble cap moviment que no 
tingui fetes proclamacions de sentit humà 
i que s'ajustin a una actuació d'apaivegament 
de dolors i malestars de tota mena. El nostre 
nacionalisme, que totjust ha traspassat el din
tel! de les grans idealitats redemptores, no ha 
de moure's del plànol justicier i humaníssim 
aon s'hi debateixen, arreu del món, per tal 
d' ésser solucionades, totes les anormalitats 
socials que planen damunt dels estaments 
productors de la riquesa i l'avenç de la 
societat. 

Serà molt costós — la experiencia d' una 
llarga i quasi xorca prèdica catalanista ho ha 
demostrat — conseguir que, expandint, no
més, per tots els indrets de Catalunya, un 
simplista concepte de nacionalisme, els nuclis 
populars catalans se n'assimilin llurs aspira
cions. I és que els homes que pateixen les 
conseqüències d' una sagnant desigualtat so-
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cial no podrán fer-se càrrec, conscientment, 
de que, abans que la propia lliberació i I' in
dividual enaltiment, cal assolir la llibertat 
i l'enaltiment col·lectiu de la patria. Han de 
voler, els homes, treballar, conjuntament, per 
la llibertat col·lectiva i per la individual, però 
no poden avenir-se, en un excés de genero
sitat idealista, a posposar,- per damunt de tot, 
uns sentiments de caràcter col·lectiu que po
den fallar-se, en darrer terme, contra el que 
signifiqui aspiracions de millorament, de ben
estar individual i de classe... 

La unió sistemàtica i permanent de les 
forces nacionalistes no podem proclamar-la, 
perquè el contingut social de la nostra faiçó 
de concebir el nacionalisme ens ho impedeix. 
No podem oposar-nos, naturalment, a que 
cada nucli social català defensi, des del res
pectiu punt d' obir, les aspiracions generals 
del nacionalisme, sinó que, pel contrari, gus
tosament anirem observant la defensa que 
del moviment nacionalista català vagi fent-se. 
Quants més defensors dels anhels nacionalis
tes catalans al nostre poble hi hagin, més ben 
representat, pel nacionalisme, el nostre poble 
serà; però d'això, d'aquesta complexa i diver
sificada representació, a la unitat d'acció i d'es
forços catalans, s' hi interposa — i si, per raó 
natural, no s'hi interposés, caldria interposar-
li — un saludable interès de classe i d'esta
ment que, per bé de Catalunya i del nacio
nalisme, convé no ofegar, ans, al contrari, cal 
aguditzar i ben encarrilar, per a que, quan si
gui arribada la hora de la constitució de la 
vida nacional del nostre poble, pugui fer-se, 
aquella constitució, d' acord amb els senti
ments populars i democràtics de la majoria 
dels homes catalans. 

De la vida interna de la Unió Catalanista 

nientorn I proper Consell General 
ii 

EL posar esmena, l'arranjar definitivament 
la deplorable situació en que es tro
ba la Unió Catalanista, no és pas co

sa fàcil ni que no calgui pensar i repensar-la. 
Si la situació era claríssima, al darrer Con

sell General, no així pot dir-se que es presen
ta en el proper, car tenim el pressentiment de 
que, sigui la que es vulgui la solució que s'a
dopti, estarà tan mancada de consistencia, que 
no podrà tenir altre fi que anar, en definitiva, 
a la disolució, posant de manifest, de la faiçó 
més llastimosa—llastimosa pels efectes—, que 
cap dels ressorts tocats han donat ni el més 
petit fruit. I això és perquè el mal que mata 
la Unió és un mal crònic, vell i xaruc. 

Si, desposseits de tota passió, meditem un 
xic i analitzem, treurem, en lògica conseqüèn
cia, que, quan un home de les altes virtuts, 
nacionalistes i privades, que engalanen l'il-
lustre mestre Domènec Martí i Julià, qui por
tava tants anys de lluita i de tasca constant, 
seguida sense defalliments ni claudicacions de 
cap mena, des de la Presidencia de la Unió, 
arriba a la conclusió de que la col·lectivitat 
qual direcció assumeix, per manament impe
ratiu i repetit dels dirigits, per esdevenir un 

instrument orgànic de nul·la utilitat a Catalu
nya, ha de disoldre's, quelcom greu, quelcom 
que, indefectiblement, tenia que estar per da
munt de la propia voluntat, filla del jo perso
nal, la impulsava i aconsellava fer-ho així; dir 
altra cosa, fóra un greu mancament — que 
creiem, amb tota 1' ànima, no mereix—que es 
faria a'l per tots conceptes caríssim doctor Do
mènec Martí i Julià. I, a juí nostre, les causes 
existeixen, i greus; unes externes i altres in
ternes; creixent les primeres, en força, a causa 
de les darreres. I, malgrat sigui repetit el que 
ja han dit molts, i, d' una manera clarivident, 
al' preàmbul de la proposició de disolució, es
brinarem les causes externes, per ser les que, 
amb més claretat, poden apreciar-se. Les va
ries i moltes tentatives fetes per la Unió, no 
tansols fetes sots la presidencia del doctor 
Martí i Julià, sinó també amb presidències an
teriors, fetes totes sempre per manament im
peratiu del Consell General, per a assolir per 
a la Unió la vera representació que son nom 
li imposava, eren evidentment fracassades, 
malgrat i tot la Unió oferís generosament el 
sacrifici de la seva llibertat d'acció política, 
reservant-se, tansols, Ja tasca, profitosa com 
cap més altra, d' empendre la recatalanitzàció 
social i cultural de la nostra patria. I, davant 
d'aquest públic i evident fracàs, podia la Unió 
toçudament insistir en voler representar d' a-
glutinant de les diferentes branques del na
cionalisme, de voler assolir una representació 
nacional, si els que devien donar-se-la, no 
l'acceptaven ni molt menys acatàvem com a 
tal? Lleialment devem contestar que creiem 
esdevenia ja una absurda quimera el voler 
mantenir la Unió en un plànol, a totes llums, 
fals. I si això no fos prou, apuntava ja, a l'ho
ritzó polític de Catalunya, el canvi de front 
que forçosament tenien d'operar els elements 
dits Lliga Regionalista. 

Tot això imposava el forçós triar, en dia 
no llunyà, entre la desaparició del món polí
tic català o el resurgiment a la palestra patriò
tica, amb fesomia ben propia i ben definida, 
amb nous valors, no cal pas dir-ho, fonamen
talment nacionalistes. I ereient-ho així, i, per 
tant, prevenint-se, la Junta Permanent, ja al 
Consell General del primer de Març de 1914 
prenia les primeres posicions que creia in
dispensables per a que la Unió pogués asso
lir el fi que irremissiblement s' imposava, si 
volia subsistir, i així veiem com, per vot unà-
nim del susdit Consell General, es dirigeix al 
poble i li diu : < ... que la Unió es disposa a 
ocupar les posicions socials i polítiques que 
li siguin necessàries per a que el nacionalis-
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me influeixi a la vida total de Catalunya i per 
a que es realitzi a la faiçó d'aqueixos movi
ments socials moderns > 

I, en aquest acord, de forta factura revo
lucionaria en la ideologia nacionalista, acord 
pres sense discussió, malgrat sa importancia, 
naixen les causes internes que, engroixint-se 
i ampliant-se, havien de dur, fatalment, tard o 
d' hora, a la situació actual. 

Donat el primer pas, amb unanimitat alta
ment reconfortadora, era indubtable que la 
influencia que es volia exercir a la vida total 
de Catalunya, a la faiçó dels moviments so
cials moderns, havia de cristal·litzar; i així fou, 
en efecte, al tan nomenat Missatge, document 
al qual la Junta Permanent fixava, néta i clara
ment, el pensament séu i la orientació que 
s'imposava a la Unió, per a tenir efectivitat 
1' acord pres. 

De històrica i memorable es qualificà, i en
care avui es manté l'adjectiu, la sessió del Con
sell General del 3 de Janer del 1916, sessió a 
la qual es debatí i s' aprovà 1' esmentat docu
ment; més, a pesar de l'acord .pres, fes causes 
internes, a l'altre Consell, al nostre entendre, 
naixents, s' accentuaren i acquiriren una gra
vetat, que, si de moment no pogué apreciar-
se, més tard ho ha estat ostensiblement. 

La unanimitat recaiguda sobre l'acord pri
mer adolía d' un defecte cabdal, o era hipo
cresia o inconsciencia, car no s' explica còm 
elements que marquen la primera fita d' una 
orientació s' espantin i no hi creguin, quan 
aquesta es planteja en tota sa integritat; i la 
més petita noció de sentit polític ens dirà tot-
seguit que amb elements de manifesta incons
ciencia o hipocresía no és possible cap actua
ció profitosa ni cap acció consistent. La sere
na i reflexiva discussió del Missatge, tampoc 
fou, en efecte immediat, un exemple de lleial 
sinceritat; car es donà el cas insòlit d'ésser 
aprovat per elements que pública i privada
ment després han fet ostensible llur criteri", 
contrari a la ideologia proclamada, i aquesta 
és una de les causes internes, la principalíssi-
ma, puix que, obrant tal com afirmem, no fe
ren altra cosa que precipitar a la mort la Unió, 
aquesta Unió que tant diuen estimar, emperò 
que sempre arroceguen als peus de la Lliga, 
tot exclamant: Ave, Cèsar! 

Creiem, i tothom ha de creure, molt més 
lleial amb Catalunya, l'actitut que adoptaren 
les entitats que combateren el document, per 
no combregar amb ell, i s'apartaren de la 
Unió al recaure acord contrari als seus senti
ments, que no pas, els que, essent-ne espi
ritualment contraris, l'aprovaren o combate
ren, i, malgrat això, restaren dins la Unió, no 
retrets, sinó lluitant sordament en contra de 
l'aprovat, fomentant, així, l'ambient que, re
petim, fatalment havia de portar-nos a la 
dificilíssima situació actual. 

Aquests elements, força nombrosos, per 
dissort, no sabem pas a quina escola política 
han estudiat, però sí volem dir-los, que no és' 
pas el séu fort la lògica i molt menys la 
lleialtat. Equivocats o no, els que marxaren 
foren sincers; els que, no creient, restaren, no 
ho foren,car per a laUnió no tenien altre valor 
que un pes mort que la ofegava, i per fi ha 
complert el séu comès. 

La Unió, doncs, no estava capacitada, amb 
tal situació, per a empendre una forta carn-



panya de divulgació dels seus principis socia
listes, i la seva existencia depenia de la situació 
que adoptessin els nuclis nacionalistes que 
actuaven fóra de la òrbita de la Unió, car en 
ella sols era veritable ideal aglutinant dels 
seus components l'ideal nacionalista en l'as-' 
pecte més primitiu, amb tots els ribets d'ideal 
camperol i floralesc. 

En l'ànim del doctor Martí i Julià tot això 
hi pesava, car no dubtem que no se li escapava 
al séú obir la vera importancia i significació 
dels elements que el seguien; però li mancava 
que caigués el darrer baluart on tots aquests 
elements es resistien, i prompte els fets, fent 
justicia a la previssió política que amb temps 
havia tingut la Junta Permanent per inspiració 
seva, enderrocaven aquest baluart, plantejant, 
amb tota la seva cruesa, el dilema: o virar de 
cop, o desaparèixer. 

Moria la nomenada esquerra catalana, més 
que per res, per la deslleialtat dels seus com
ponents, i la Lliga Regionalista adoptava el 
nacionalisme. 

El valor nacionalista abstracte assolia el séu 
triomf amb el canvi operat i s'establía una nive-
llació tal, entre els antics regionalistes i la Unió, 
respecte aquest punt, que cap diferencia els 
separava. La Unió, doncs, o havia de sumar-se 
a la Lliga, per ésser aquesta més forta, o havia 
d'anar a la lluita amb tota la integritat dels 
principis proclamats, i això darrer no podia 
fer-ho per mancar-hi als rengles dels seus 
adherits, la cohesió suTicieht per a empendre 
cap campanya seriosa. 

Tot això, doncs, fou, al nostre entendre, el 
que sotsmeté a la clarividencia del doctor 
Martí i Julià la urgent necessitat de plantejar 
clara la situació i presentar com a única solu
ció digna la de disolució, i no devia ésser 
tan errada aquesta valiosíssima opinió, quan, 
com després veurem, no va ésser sol en així 
preuar els fets i creure, la disolució, única 
solució dignament viable. 

Li aconsellaven, concretant, la utilitat or
gànica de la Unió, el rebaixament moral-po-
lític que als rengles s'hi operava de ja feia 
algún temps i el moment polític de Catalunya, 
i ell així ho creia, malgrat el dir-ho fos una 
franca confessió del fracàs del séu apostolat i, 
per tant, la obra de tota una vida d'abnega
cions i sacrificis i.que ara es veia restava inè
dita, per no voler-se compendre. 

Surava, doncs, en l'ambient, la urgent 
necessitat d'una enèrgica solució que, definint 
la situació de la Unió, posés fi a tal estat de 
coses, però, potser per un sentiment d'amor a 
la Unió, no es feia pública, essent necessari 
que l'actuació de les causes internes, precipi
tés o provoqués les coses d'aital faiçó, que 
donaren vida a una proposició que, malgrat 
existir, encare no en tenia. 

I aquest fet es produí amb motiu de *fa 
conferencia que sots l'interessant tema: L'ac
tualitat del nacionalisme a Catalunya, donà 
el doctor Martí i Julià, en nom i representació 
tota de la Unió Catalanista, el dia 28 de Maig 
d'enguany, a la sala d'actes del Centre Auto
nomista de Dependents del Comerç i de la 
Industria, i que en aquella data en tenia molt 
més, per ésser recent la desaparició de 
la resta defnacionalisme republicà, iéla procla
mació del séu nacionalisme feta pels regio
nalistes a les Corts d'Espanya. 

ALBERT COSTA 

Recollint una crida 
EL nostre bon amic H. Nadal i Mallol, 

ànima de la fundació del periòdic na
cionalista català Resurgiment, que ara 

ha vist la llum a Buenos Aires, publica, en el 
primer número d'aquell nostre confrare, una 
crida que nosaltres volem recollir per tal d'a
judar a la divulgació del fi que el nostre amic 
i altres catalans de 1' Argentina persegueixen. 

En Nadal i Mallol diu : 

ALS ESCRIPTORS DE CATALUNYA 

Recollint, ben agradosament per cert, les 
innombrables opinions emeses per distingits 
compatricis, amb motiu de la publicació de 
RESURGIMENT, a vosaltres, homes de Catalu
nya, escriptors de la patria, a tots els que te
niu fè en 1' esdevenidor del nostre poble, em 
dirigeixo, gonflat el pit d'entusiasme, anc que 
amb el cor compungit per un presentiment : 
la temença de que el prec que us vaig a fer, 
en nom dels catalans de l'Argentina, no tin
gui eficacia, pels pocs mèrits de qui aquestes 
ratlles signa. 

Voldríem que comprenguéssiu l'esforç, el 
miracle que suposa la publicació d' aquesta 
Revista. No és possible explicar-vos-el, per
què sortiríem de la norma que ens hem 
traçat. 

A Catalunya, s'ignora la veritable situació 
dels catalans d'Amèrica. No és possible fer-se 
ben bé càrrec de la faiçó com actuem, i, si al
gunes vegades rebeu noves agradoses, no vol 
dir això que, dintre la esfera del nostre actuar, 
no passem un calvari. 

Hem de lluitar contra uns factors tan opo
sats a la nostra peculiar manera d' ésser, que, 
solament per la ferma voluntat que ens mou, 
perquè sentim l'esperit disposat a rebre els 
desenganys més cruels, en holocauste a la fi
nalitat patriòtica que perseguim, no ens fem 
endarrera; i, si bé qualques voltes notem els 
efectes d'una depressió d'ànim, no obstant, la 
més lleu reacció que es manifesta dins la nos
tra vida col·lectiva ens retorna 1' ardor i 1' en
tusiasme, i tornem a ésser els lluitadors de 
sempre, humils, però abnegats i sincers. 

La nostra gosadia ens ha portat a una em
presa superior a les nostres forces. Però nos
altres, que tenim fè en Catalunya, no hem dub
tat un sol moment, confiant en la col·laboració 
dels homes que de l'amor a la patria n'han fet 
un culte. 

A ells ens dirigim, als que creguin en el 
valor de 1' acció dels catalans allunyats de la 
patria; als definidors de la personalitat de Ca
talunya; als sembradors d'ideals; al escriptors 
tots, siguin les que siguin les seves creences, 
de la esquerra o de la dreta, del mig o de les 
vores, lliberals o conservadores, futuristes o 
tradicionalistes, mentre avantposin a totes les 
coses el sagrat amor a la patria. A tots ens 
adrecem en cerca d' una almoina espiritual! 
Feu-nos la gracia d' escriure quelcom per als 
catalans d'Amèrica! Envieu-nos, de tant en 
tant, treballs que ens orientin, lletres que ens 
parlin dels problemes vitals que commouen 
la consciència del poble català, dels progres
sos morals i materials de la nostra Catalunya, 
de tot el que hi significa vida i moviment. 
No us demanem pas gran cosa... Només que 
us recordeu de nosaltres: que penseu en la 
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Catalunya que viu fóra de la patria, i que, en 
les penúries de 1' exil, no oblidem un sol ins
tant la terra que ens vegé nàixer, i ens dalim 
esperant la hora anhelada del retorn! Recor-
deu's-en! Aquest prec us el fem amb tota la 
vehemencia d' un clam desesperat!... Penseu 
que això que us demanem obeeix al desig de 
millorar la condició sociològica dels vostres 
germans de patria, d'orientar els convençuts 
i de convèncer els escèptics, catalans tots que 
sofrim la influencia nociva de 1' ambient en 
que vivim, que ens desnacionalitza, que ens 
descatalanitza 

RESURGIMENT s' honrarà publicant tots els 
articles que se li remetin, dcnant-los la pre
ferencia. 

s 
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(~7è Catalunya tothom vol dir-se lliberal; 
Q/1 fins els carlins, exemplar manifestació 

del reaccionarisme en sentit retroactiu, 
parlen d'ésser partidaris de la llibertat... On 
més se n'ha parlat de lliberalisme, ha estat 
entre els catalanistes, i nosaltres, que hem vis
cut, que vivim entre ells, perquè som naciona
listes catalans irreductibles, ens hem adonat 
que si-en molts és veritat el sentiment lliberal, 
en molts altres no és res més que una ficció. 

Parlar de llibertat, és una ben senzilla 
cosa. Actuar en sentit lliberal, defensar i man
tenir les doctrines ¡liberadores, és cosa més 
difícil, segons els fets ens demostren. I és que 
el nostre poble, políticament, ha rebut una 
educació molt deficient, si no mala educació. 

En totes les actuacions s'ha partit de l'errat 
principi de combatre a la demagogia vermella 
o radical, deixant de banda o unint-se amb 
ells, als de la demagogia blanca o negra, que 
són els elements que pel séu instint retarda-
tari millor s'avenen amb les nostres classes 
conservadores, i per això els elements produc
tors, les classes humils, s'han vist obligades q 
retreure's de l'acció nacionalista, perquè tant 
els de la dreta com els de la esquerra, han estat 
acoblaments de forces burgeses o de senti
ments aburgesats. 

No hi ha hagut encare a Catalunya, — és 
trist confesar-ho, però s'ha de dir — un nucli 
amb prou fermesa de voluntat per a portar 
entre els humils, els oprimits, la veu de sofri
ment de la patria oprimida, la sentimentalitat 
nacionalista que si no és possible que faci 
confondre les necessitats dels esclaus de la so
cietat amb els que en disfruten la opulencia, 
pot adherir-los a l'actuació nacionalista, per
què els que essent de temperament conservador 
se diuen nacionalistes, quan topen els dos 
sentiments se decanten pel conservadurisme, 
abandonant el nacionalisme, malgrat volguer 
ésser més nacionalistes que tothom. 

Per això nosaltres, que no som de tempe
rament conservador en el sentit ideològic, 
combatrem tota acció dirigida a presentar el 
nacionalisme com a sentiment reaccionari, car 
per a nosaltres el sentiment nacionalista repre
senta el màxim de lliberació humana i no sa
bríem avenir-nos a que ningú pretengués que 
dintre el règim nacionalista els homes res
tessin esclaus. — F. 
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AL VOL 
Que se la paguin!... 

UNA de les qüestions que més apassionen 
els pobles és la que fa referencia als 
sentiments religiosos dels homes que 

els componen. D'aquell apassion ment no se 
n'han lliurat, encare, ni els pobles que, més civi
litzats i, per tant, en possessió d'un més just sen
tit del que són i representen les modernes lliber
tats, ja donen per resolt el problema que afecta 
a les relacions que deuen quedar establertes en
tre els poders públics i les organitzacions que 
tenen al séu càrrec el manteniment i la exterio
rització del culte a qualsevulga de les religions 
professades pels homes. Vol dir això que, si als 
pobles que donen per solucionat el problema re
ligiós, s'hi manifesten, devegades, reminiscències 
d'aquella lluita, què no passarà als pobles que ni 
han començat, tansols, a entrar al període evolu
tiu que ha de conduir-los cap al terreny aon ha 
de trobar-se la solució per a una infinitat de 
qüestions que la vida moderna de la societat no 
admet que restin irresoltes? 

El problema religiós que, fa una infinitat 
d' anys, va debatent-se per 1' interior de I' Estat 
espanyol i, per tant, també, a Catalunya, és un 
problema simple, que, si no es troba resolt, és 
degut, només, a la feblesa i poca consistencia 
amb que es mantenen els poders públics. 

El problema religiós de 1' Estat espanyol és, 
senzillament, un problema que, tal com la vella 
i típica política d'esquerra espanyola l'ha qualifi
cat, no pot adjectivar-se d'altra manera que, com 
a un problema clerical i d' intromissió a la 
vida pública de 1' Estat de tota mena d' elements 
catòlics. 

La feblesa amb que l'Estat ha de mantenir-se, 
per una part, i l'intransigent fanatisme de la gent 
reaccionaria per l'altre, fan possible que, a la vi
da general dels pobles components d'aquell,vagi 
perpetuant-s'hi el predomini de tota llei d'ordres 
i d'institucions monàstiques, ocasionant, això, un 
afebliment ciutadà que sostreu els homes de tot 
sistema de vida moderna i renovadora. 

Pretextant-se que la religió oficial de 1' Estat 
és la catòlica, gaudeixen tota mena de preemi
nències els que aquella religió professen, do
nant-se el cas, a més, que 1' Estat, que contínua
ment subvenciona aquell culte, se veu, tot sovint, 
com ha passat ara, requerit, tan respectuosament 
com se vulgui, per a que procuri augmentar l'as
signació que disfruten els seus sacerdots. 

Potser com a resultat de la exposició a que 
ens referim, la qual ha estat elevada al President 
del Consell de Miniátres espanyol pels bisbes del 
departament eclesiàstic de Toledo, el Ministre 
d'Hisenda ha regonegut que la clerecia parro
quial no era prou ben pagada; però en aquesta 
afirmació, els homes d' esperit modern que aspi
rem, com a immediata aspiració, a la total sepa
ració de les esglésies de 1' Estat i a la més com
pleta i absoluta laicització de la vida política i so
cial dels pobles, no hi podem estar conformes de 
cap manera. 

Les tendències de les idees modernes acusen 
un esperit de tolerancia que no pot ésser que es 
vegin contradites per cap mena de preferencia 
de 1' Estat envers una determinada religió, puix 
les religions ja es concebeixen, avui, com a sen
timents íntims que, si per cas han d' existir, han 
de quedar estretament reclosos a la consciència 
individual dels creients, i per a res han d' eixir a 
fer pública manifestació de tot quant les reli
gions, a la humanitat, han representat i repre
senten. 

Als pobles endarrerits és aon amb més impe
tuositat s'hi manifesta la pública exteriorització 
dels sentiments que han empeltat al cor dels ho
mes les dites religions positives. 

Cal que Catalunya, que no vol ésser un poble 
endarrerit i que ostenta un passat tradicional, sa
dollat de vejla religiositat, s' emancipi d' aquelles 
preocupacions del sentiment, i no mostri, jamai, 
d'una faiçó col·lectiva, la seva conformitat en l'a
firmació d' un Ministre lliberal espanyol que re-
goneix la poca retribució que gaudeix la clerecia 
parroquial, ni tampoc es mostri conformada amb 
l'esperit de privilegi que campeja en la exposició 
que els bisbes de Toledo han elevat a la presiden
cia del Ministeri espanyol. 

D'una faiçó clara i contundent cal dir-ho: els 
que vulguin religió i, a més, ben retribuida, que 
se la paguin. 

Els espectres 
Ja era cosa corrent i acceptada per tothom 

sense esgarrifances, a les terres de l'Estat espa
nyol, que quan es senyalava per a la patria mo
ments de perill o de sotemnitat, la figura un temps 
altívola del Cid, desposseída de la seva antiga 
ferotgia pels anys de repòs i d'experiència, sortís 
del séu sepulcre per a acudir bondadosament a 
animar i a encendre de fulgurances patriòtiques 
qualque pàlid discurs de president del Consell 
de Ministres o de diputat de la majoria. Hi havia 
en aquest periòdic reviscolament de la figura 
guerrera, tota la candor i la ignoscencia de aque
lles persones que el més trascendental que els ha 
passat a la llur vida, és, per exemple, «l'haver 
estat a Alemanya» i no es saben sustreure a la 
pruïja d'il·luminar amb aquest recort tots els 
seus altres moments; o també, encare, d'aquells 
que, «havent vingut a menys», no poden oblidar 
i han de fer apendre a totes les seves coneixen-
ces, de «quan tenien la torra» i el difunt—difunt 
com en el cas del Cid—sense frè pels seus capri
cis, volia, per entreteniment, olives sevillanes 
cada dilluns, dimecres i divendres. 

Més, ara, la figura solitaria del capdill caste
llà, haurà trobat la benaventurança d'una compa
nyia escaient i amiga. Mercès siguin donades a 
una de les personalitats de, indiscutiblement, 
més relleu de la política reaccionaria espanyola, 
el senyor Mella, que ha vingut a retornar a la 
vida, en una mena de transfusió de fúries místi
ques, la imatge terrorífica de Don Pelayo, en el 
lloc precís de la seva consagració històrica, dalt 
dels penyals encinglerats i abrubtes de Cova-
donga. 

A la hora que el natural corprenement ens 
dicta aquestes ratlles, els diaris porten tan sols 
les primeres noticies de l'aconteixement. El sen
yor Mella ha llençat el crit—els crits del senyor 
Mella tenen tota la duració d'un part laboriós— 
d' una nova reconquesta. La vibració, entre els 
refugiats al séu entorn, devia ésser capaç de fer 
tremolar la muntanya. La primera ovació deli
rant i estrepitosa que esclatà fou ja, en començar, 
així que el Sr. Mella digué que feia bon dia. 
(Ens remetem per tot el que va transcrit, a les 
resenyes telegràfiques de la premsa diana.) 
Doncs, en un auditori que crepita d' exaltació, 
per la constatació d'un fenomen tan plàcid de ia 
naturalesa, imagini's els graus a que devia ar
ribar el séu paroxisme quan 1' orador va deslliu
rar el crit, i va dir que calia establir una Es
panya gran sobre les runes de la devastació que 

SI ü 
En el número vinent: 

Davant la nova guia de les institucions 
científiques i d'enaenyanca de la 

Diputació de Barcelona. 

LA OBRA CONSTRUCTIVA 
DE LA LLIGA REGIONALISTA 

per Melció Roure 
( a m b i l · l u s t r a c i o n s ) 

ells produirien! Un detall serà prou: al senyor 
Mella, i això que ell només ho deia, se li va fi
car el sol al cap! 

Fou aleshores quan el clam de la consagra
ció s' aixecà d' entre el fervor de la multitut: 
Viva el moderno Pelayo! 

Davant d' aquesta modernització de la figura 
heroica i venerable, s' acut el record d' un cas 
de competencia professional que va succeir a 
Barcelona i que potser els nostres llegidors co
neixeran. 

En un carrer de poques llums, va establir-se 
una taverna, que es va retular «El Arca de Noé». 
Obeint al nostre instint de competencia—no en 
el sentit d'aptitut, més en el de còmoda imitació 
de les coses que reïxen—prompte se li va posar 
al davant altre establiment similar que, per a 
superar en extensió la significació del títol, es 
va anomenar «El Arcaísmo». Com se veu, aquest 
no es limitava a una «arca». Quan, heu's-aquí 
que un nou taverner va a establir-se per aquells 
entorns. I aquí ve la possible conexió amb la 
aclamació al «Moderno Pelayo». El nou establi
ment es va titular victoriosament «El Moderno 
Arcaísmo-. 

I, a pesar de tan victoriosa pompa, va haver 
de plegar Res; la gent no va entendre el títol. 

II 11 

COMENTARIS 

E L revulsiu de les eleccions de Oirona ha 
remogut un xic la calma i la mandra 
política de bona part de la opinió ca

talana, i potser més que ningú, dels elements 
que haurien de fer impossible que cassos com 
el de Oirona succeeixin a la nostra terra. 

Estimats amics meus n'han parlat des d'a
questes mateixes planes, però no he sapigut 
pas veure de quina manera volen anar a evitar 
la repetició d'aquests fets. En Pere Cardenal, 
si es trobés com els electors de Oirona, 
havent de triar entre un republicà castellà i 
un regionalista, diu que es tiraría de cap a 
mar i en l'admirable i plena de vera doctrina 
secció «Al vol» es combat als uns i als altres, 
afirmant, amb molta justesa, que tots són re
presentants de la política vella, però tampoc 
s'hi veu l'afany d'acció per implantar la polí
tica nova que cal a la nostra terra. 

A mi, això, em fa l'efecte de que el cas de 
Oirona, tan clar com és, no ha sigut ben en
focat per molts catalanistes. EI de Girona no 
ha sigut la lluita d'un federal, d'un radical, 
d'un republicà, digueu-li com vulgueu, contra 
un regionalista, sinó que ha sigut la lluita de 
tots els altres contra la Lliga. Al costat del 
candidat que anava contra la Lliga s'hi ha 
posat tothom; s'ha fet una solidaritat anti-
lliguista. 

I això, i més tenint en compte que un fet 
semblant ja havia passat a Vic, allavors po
sant-se la gent al costat d'un candidat, ni 
republicà, ni radical, ni de Jaén, té un gros 
valor; això és una realitat amb la qual s'ha de 
comptar. 

A la Lliga, com sempre que perden, han 
sortit amb aquell vocabulari fastigós, baix i 
groller que els és propi, revoltant-se contra 
tots i tothom, acusant ais contraris d'al·liances 
immorals i d'anar d'acord amb el govern i in
tentant eixoplugar-se sota la bandera de Ca
talunya, que ells fan servir com l'allò del 
protagonista de L'Heroe. 
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I el mal és que encare queden catalanistes 
ingenus que quan els parlen d'allò es presten 
conscient o inconscientment a fer de com
parsa en totes les comedies. 

Però el poble, que demostra tenir més 
bon sentit del que molts creuen, ha vist que 
els regionalistes, que condemnen les al·liances 
electorals en els altres, s'han al·liat, per gua
nyar, amb qui els ha convingut: carlins, 
defensa social, els partits de la monarquia, 
tothom que ha volgut anar amb ells, ha sigut 
aprofitat per obtenir un lloc més. I aquestes 
al·liances amb partits del centre, les ha fet la 
Lliga sovint per lluitar contra forces catalanes, 
no pas sempre contra el còmode espantall del 
lerrouxisme. 

I aquestes al·liances no han sigut pura
ment electorals, en qual cas les podrien ésser 
molt sovint disculpables, sinó que s'han con 
timiat, continuen i persisteixen en els orga
nismes populars. Si la Lliga ha manat i mana 
en la Mancomunitat, en la Diputació i en l'A
juntament, és únicament per la seva avinença 
amb els homes dels vells partits espanyols, 
als quals en recompensa ha degut posar-los 
en llocs, que han aprofitat bé, per tornar a 
aixecar una política que sense l'apoi dels re
gionalistes hauria quedat ben morta. 

On és, doncs, l'odi del govern que pre
gonen elsregionalistes,si els homesque seguei
xen als partits que governen són llurs al·liats 
constants i amb llur ajuda poden governar? 
El dia que en Romanones vulgui, el president 
de la Mancomunitat no es dirà pas Prat de la 
Riba. Còm, doncs, la Lliga i els catalanistes 
ingenus s'atrevirien a parlar d'una política ca
talana, que no existeix, que es fa d'acord i 
amb tractes no pas públics, amb els polítics 
que segueixen deixuplines madrilenyes? 

Fins l'espantall del lerrouxisme és una 
farsa de la Lliga. Amb els radicals, amb 
aquests homes que tant els han servit per es
pantar als catalanistes porucs i curts de vista, 
hi hem vist anar de bracet als regionalistes i 
firmant els mateixos dictàmens, en totes les 
groses qüestions municipals que s'han plan
tejat aquests darrers anys a Barcelona. Segons 
la escola de la Lliga per a congeminar la re
versió dels tramvies, el contracte d'escombra
ries, les pompes fúnebres; els túnels i l'enca-
llament de la reforma, el de les aigües de 
Dos-Rius-Llobregat; el de la conducció, que 
mai s'acaba, de les aigües de Moneada; la 
Exposició d'Indústries Elèctriques, etc., etc., 
els radicals són persones amb les que es pot 
tractar i posar-se d'acord. El que és altament 
immoral és que aquesta farsa radical que ells 
aprofiten per llurs fins, sigui aprofitada per 
altres per guanyar-los un acta. 

I bé, aquests dobles jocs duren el que 
poden, però s'acaben. I el poble ha vist el jòc 
i ha començat a destorbar-lo a Vic i a Girona 
i acabarà per destorbar-lo a tot arreu. 

Ha sigut l'afany de domini, l'equívoc po
lític constant, la migrada visió d'una Catalu-
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nya de panxes-contentes vivint sobre un poble 
dominat per la tirania política i econòmica, la 
seva mala administració, la seva manca de 
serietat en el compliment de les promeses 
fetes al poble i la seva manca fonamental 
d'amor a Catalunya, el que ha portat a la Lliga 
a la devallada en que es troba. 

Si avui veiem com tots els altres agrupa
ments polítics s'uneixen per derrotar-la, no 
és pels petits estímuls que es complau en re
petir La Veu, és per un afany, potser, incons
cient, de plantejar com cal la nostra situació 
política, desfent-se de l'enemic comú que ha 
pertorbat la vida pública catalana, falsejant 
les posicions polítiques, mixtificant els senti
ments patriòtics i malmenant la espiritualitat i, 
els interessos de Catalunya. Són els seus 
propis pecats els que ara comença a purgar 
la Lliga. 

Davant d'aquesta realitat de la política ca
talana, davant d'aquesta orientació que el po
ble segueix,els catalanistes vells que mai hem 
pogut anar a la Lliga, per trobar-la mancada 
de catalanisme, que hem estat els primers en 
combatre-la i en preveure la seva caiguda, 
i els catalanistes d' esquerra que ens trobem, 
a més, separats de la Lliga, pel séu burgesis-
me i conservadurisme, què hem de fer? L'ac
ció contra la Lliga, que no hem fet nosaltres, 
en nom de Catalunya i per Catalunya, han co
mençat a fer-la uns altres i continuaran fent-la 
i guanyant-la, aprofitant-la per als seus fins po
lítics o particulars, si nosaltres seguim amb la 
mateixa passivitat d' ara. 

El fet cru, del qual és forçós partir, és que, 
en el moment d' actuar políticament, aquesta 
opinió, que nosaltres hem contribuit a crear, 
contra la mala política de la Lliga, es troba, 
com a Vic i a Girona, que ha d'escollir entre 
dos mals i, en lloc de tirar-se de cap a mar, 
cosa que no resol res, escolleix el mal que 
creu més petit, o, més ben dit, va a destruir 
el mal més gros i d'efectes més immediats, 
cosa que pot resoldre quelcom. 

Plantejada així la qüestió, i així és en la 
realitat, prescindint dels incidents, de les co
accions, compres de vots i agressions morals 
i físiques, tot coses de la política vella, entre 
un de la Lliga i un altre, es vota per 1' altre. 
El poble no pot fer ni farà res més. I ja 
fa prou. 

El que aquest altre sigui un catalanista 
sense atenuacions, un home d' esquerra a la 
moderna i amb la necessària ètica política; el 
fer que les posicions que la Lliga pert i anirà 
perdent, fatalment, per a ella, siguin conque
rides per homes que posin llur esforç al ser
vei de Catalunya i del benestar de tots els ca
talans, és tasca que hem de fer-la nosaltres. Si 
no la fem, sabent com sabem que altres no la 
faran, no culpem a ningú quan cassos com el 
de Girona es repeteixin i la nosira política, ca
da cop més, prengui el caient « provinciano » 
que, per la funesta actuació de la Lliga, va pre
sentant. RAMÓN D'ALENTORN 

KALMINE MIGRANYA, DOLORS NEURÀLGICS 
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Pels homes que lluiten 
per la llibertat del món 

El Festival d'avui 
* \ jS a v u i q u e a l a n o s t r a ciutat, aon tants festi-

1 ^ vals benèfics—aristocràtics i encarquerats, 
•*—' les més de les vegades—s'hi porten a ter
me, tindrà lloc una festa catalana i popular a pro
fit dels voluntaris catalans que lluiten per la sal
vaguarda dels principis lliberatrius promulgats, 
coratjosament, per successives generacions hu
manes. 

Era hora, certament, que la nostra acció, així 
com també l'acció del Comitè de Germanor 
amb els voluntaris catalans, trascendís a la su
perficie de la vida ciutadana, fent adonar a qui 
encare ho ignori, que la nostra Catalunya, en la 
paorosa guerra actual, hi ha satisfet el llur tribut 
de sang, immolant una infinitat de vides catalanes 
que, adalerades cercaven V anorreament complet 
i definitiu de tota mena de cesarismes... 

Els braus soldats catalans, els volenterosos 
legionaris de la nostra terra, mereixen els records, 
afectes i fineses de tots e's que es diguin defen
sors dels ideals nacionalistes catalans. L'acció, la 
bona acció catalana, que, anònimament, aquells 
soldats, en pro del bon nom de Catalunya, han 
portat a terme, no podia passar desapercebuda 
de cap home que senti remorejar en l'interior de 
la llur espiritualitat tota la fogositat d'una fe-
brosa i apassionada acció lliberadora i humana. 
Hem afirmat, nosaltres, que l'acció més ferma i 
digna que, relacionada amb Catalunya, moderna
ment, ha sigut realitzada, se déu als voluntaris de 
Catalunya que, en la guerra d'Europa, graciosa
ment han anat a fer-hi el sacrifici de la sang i de 
la vida. Han sigut aquells voluntaris nostres, 
homes heroics, de temperament esparta, i per 
això, sense dubtes ni vacil·lacions, a la lluita s'han 
llançat, a la lluita se troben, i a la lluita volen 
prosseguir mentre l'halè no els manqui i el vigor 
fisic, muscular, no els falli. 

Els que des de Catalunya i en el tebi amorosi-
ment de la llar segueixen les incidències de la 
èpica lluita actual, què menys poden fer que di
rigir un record i ofrenar un donatiu per als nos
tres voluntaris?... A LA NACIÓ, des dels primers 
moments, vàrem empendre'ns la tasca, superior 
a la nostra modestia, de divulgar les gestes de 
guerra dels germans nostres; en aquestes matei
xes planes, ensems, s'hi obrí la primera llista de 
sotseripciò que havia de transmetre a l'ànima 
d'aquells homes la impressió que els fes adonar 
que la patria, Catalunya, seguia espectant, admi-
rativament, la epopeia de la qual n'eren actors 
moltes voltes, protagonistes unies altres vegades. 

Confessem, però, que en certs moments, hem 
sentit una tristor que ens ha amargat el cor, puix 
temíem que Barcelona, que Catalunya, no seguia 
amb prou interès l'acció dels voluntaris catalans, 
més comfessem que no teníem motius prou justi
ficats per a ,deixar-nos dominar per aquella te
mença nostra... 

Avui, repetim, a Barcelona, en el Palau de 
Belles Arts, hi te lloc un gran festival benèfic... 
Probablement no s'hi farà ostentació de falses 
vanitats ni serà punt de reunió de les nomenades 
classes acomodades... No els hi trobarem a man
car i ens agradarà, encare més, que no hi siguin. 
Així el festival a profit dels voluntaris que la nos
tra terra té als camps de batalla, serà ungit per les 
senzilles virtuts del poble, del nostre poble sem
pre lliberal, sempre demòcrata, sempre humà.... 

L'acte d'avui ha d'esser la consagració popu
lar dels herois catalans, fills del poble, que llui
ten, amb els aliiats, per a enderrocar, per sem
pre més, tota mena d' imperialismes.... Cal que 

cap català, que de debò ho sigui, deixi d'as
sistir, aquest vespre, al Palau de Belles Arts! 

La sotseripciò que tenim oberta, s'ha vist 
augmentada amb els següents donatius: 

Pessetes 

Suma anterior. . . 831,30 
BARCELONA 

Salvador Parera 0,25 
Josep Roig. o,50 
Màrius Bonet 5 

TARRAGONA 
N. A. B. o,50 

TOTAL. . . 837'55 

Hem de fer constar que en Sebastià Horta i 
Vilaseca, de Pineda, ens ha remés 6 parells 
d'espardenyes, de la seva fabricació, amb destí 
als «paquets d' apadrinament» que remetem als 
voluntaris de la nostra terra. 

Coralment, agraim la ofrena.... 

H l i 
Nacionalistes: Porteu LA NACIÓ a la fàbri
ca, al despatx, al treball i a tot arreu on 
pugui guanyar-se un català per a les nos
tres idees. Que la veritat sia coneguda i 

etnmeni la voluntat del poble 

Els conflictes sodals 
ELS CARRILAIRES 

EL passat dimarts varen rependre el treball 
els] obrers dels tallers que la Compa
nyia té establerts a Sant Andreu, deixant 

la solució del conflicte plantejat per a desprès de 
la celebració del Congrés de carrilaires del 
Nord. que ha de celebrar-se demà, diumenge, a 
Madrid. 

La companyia, una vegada més, ha donat pro
ves de l'esperit d'intransigència que la domina, 
puix en,lloc d'atendre les reclamacions dels tre
balladors, que no eren altres que cobrar les du
gués hores objecte del litigi, va tancar aquells 
tallers despedint a tot el personal. Aquesta deci
sió no feu desanimar als obrers, sinó que, pel 
contrari, els donà noves forces i energies per a 
mantenir la seva demanda. Estant els tallers tan-
cants sovintejaren les reunions dels carrilaires, 
així com també les d'aquests amb l'autoritat go
vernativa i representacions patronals. Per fi, i per 
acord gairebé unànim dels obrers, va acordar-se 
donar per acabada la vaga de «braços plegats», 
reprenent el treball si és due la Companyia obria 
els tallers. Oberts, doncs, aquells, se reanusà 
el treball esperant-se, ara, la resolució que el 
Congrés ja esmentat adoptarà respecte "aquesta 
qüestió. 

Amb motiu del conflicte de que parlem, va 
constituir-se un jutge especial per tal d'entendre 
en el sumari que va decidir obrir-se per a escla
rir responsabilitats. Han declarat varis significats 
obrers carrilaires i no s'ha processat ni detingut 
a ningú, cosa que trobem estranya en un país 
que la suprema solució d'aqúesta mena de con
flictes se confien a la repressió i a la coerció 
dels obrers, 

L'BoleG de Poblet 
L ES entitats tarragonines: Associació Catala

nista, de Valls; Joventut Nacionalista, de 
Tarragona; Joventut Nacionalista, de 

Falset, i Joventut Nacionalista Republicana i Jo
ventut Nacionalista, de Reus, tingueren la inicia
tiva d'organitzar l'Aplec que el passat diumenge 
se celebrà en l'històric monestir de Poblet. 

En un tren especial que s'havia format sorti
ren de Reus, cap a la Espluga de Francolí, un 
gros nombre d'expedicionaris, entre els quals 
s'hi comptaven, a més dels oradors que havien 
de pendre part en el míting que tingué lloc, varis 
representants de nuclis nacionalistes barcelonins, 
entre els quals n'hi havia de la Unió Catalanista. 

A l'arribar, el tren especial, a la Espluga, en
tusiastes ovacions i formidables crits de Visca 
Catalunya! saludaren als qui arribaven, tots els 
quals, seguidament, entraren a la població i, des
prés d'haver entonat, l'Orfeó Tarragoní, qualques 
composicions davant de l'Ajuntament, seguiren, 
a peu i alentorn de les senyeres de l'esmentat 
Orfeó i la del Foment N. R de Reus, fins al mo
nestir. 

Arribats a Poblet, va començar-se el míting, 
presidint en M. Folguera i Duran, president de 
l'Associació Protectora de la Ensenyança Catala
na, qui obrí l'acte amb breus paraules explicati
ves de la significació del mateix. Parlaren, 
després, en Selva, qui saludà a tots els elements 
catalanistes que havien anat a donar relleu a la 
festa, recomanant una ferma acció de persistencia 
per a arribar a la consecució dels ideals de Ca
talunya; en Tarragó, qui ho feu en nom dels 
nacionalistes republicans, els quals—digué—mai 
deixarem les nostres afirmacions patriòtiques que 
estan per damunt dels ideals polítics; en Bassols 
remarcà el valor de l'acte que se celebrava en 
l'actual moment en que la guerra d'Europa sem
bla exigir la declaració dels drets nacionals dels 
pobles naturals; en Roig i Pruna demanà que 
tots els bons fills de la nostra terra esmercessin 
la seva acció en bé de les llibertats catalanes i 
saludà als pobles llatins que, sots el comanament 
d'un català, lluiten per la llibertat de tot el món; 
en Qramunt, amb eloqüents paraules, advoca per 
la unió de tots els catalanistes; en Garriga i Massó 
diu que se sent satisfet de la seva actuació políti
ca i assenyala els deures que la guerra d'ara im
posa a Catalunya; en Pineda i Verdaguer, en nom 
de la Unió Catalanista, afirmà que la germanor 
que es desprèn d'actes com el que en aquells 
moments se celebrava és demostrativa, en alt 
grau, de la conveniencia de que el catalanisme 
compti amb una dreta i una esquerra que, 
lluitin des del respectiu lloc, per Catalunya; en 
Pere Cavallé, de les Joventuts de Reus, ofereix 
una abraçada de germanor a les Joventuts de 
Tarragona, celebrant que l'acció del catalanisme 
no es perdi en lluites de capelleta; en Pere Raho-
la, eloqüentíssimament, al·ludeix l'emblema de 
Poblet i diu que el veritable concepte de llibertat 
consisteix en assolir la dels pobles; en Francesc 
Macià confessa que fa acte de presencia perquè 
ha vist que es reunien totes les tendències del 
moviment de la nostra terra, afirmant que l'estat 
de Catalunya no és gens falaguer, puix fracassada 
la esquerra nacionalista pels desacerts dels que la 

Of" Vï1à i TntTPflt M E T 0 E ODONTÒLEG, de les Escoles 
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dirigien i ferida de mort la Unió Catalanista, sois 
resta, com a força política catalana, la Lliga Re
gionalista, que creu l'orador, és l'agrupament que, 
si conserva la integritat nacionalista darrerament 
adoptada, és el lloc on els catalans patriotes tenen 
obligació de figurar; l'Albafull s'adhereix en nom 
dels diputats regionalistes a l'acte que se celebra, 
i en Folguera i Duran fa el resum de tot quant 
s'ha dit, queixant-se de que la representació 
oficial de Catalunya es trobi sense l'adhesió po
pular, cosa que l'orador creu és degut a haver 
desanimat al poble amb les lluites i discòrdies 
dels partits catalanistes i acabà amb un fervent 
elogi de la nostra parla. 

Tots els oradors foren apiaudidíssims, sobre
tot en Macià i en Folguera. Els Segadors, l'himne 
nacional català, d'una faiçó imponent i mages-
tuosa, ressonà per l'ampla nau, oint-se, també, 
imponents i entusiastes visques a la nostra patria. 

Acabat el míting la gent s'escampà pels hotels 
propers, improvitsant-se, també, molts àpets a 
l'aire lliure. A l'Hotel del Centre hi tingué lloc el 
dinar que va presidir en Folguera i Duran i tots 
els oradors que havien parlat en el míting. Amb 
gran animació va transcorre el banquet, cloent-se, 
aquest, amb crits entusiastes de Visca Catalunya!... 
S'havia suprimit, acertadament, tota mena de 
brindis. 

L'Orfeó Tarragoní feu sentir belles cançons 
del séu repertori; una cobla tocà escollides sar
danes, que foren puntejades amb dalit, i s'inicià 
la desfilada, a peu, uns, i valent-se de tota mena 
de vehícols, altres... Els visques continuaven es
sent proferits entusiastament, i les notes d'Els 
Segadors fendíen l'aire... 

L'actuació obrera 

E LS obrers constructors d' escombres, de 
Tarragona, han acquirit un taller ja esta
blert per a convertir-lo en col·lectiu i 

continuar la lluita, fa molts anys començada, con
tra tres patrons que monopolitzen la producció 
d'escombres i tracten desconsideradament als 
seus operaris. 

Com que estan mancats de recursos per a ac-
quirir materia prima, s'han dirigit a diferentes 
societats obreres de l'Estat espanyol sol·licitant 
solidaritat per a portar a terme la obra començada. 

• La Junta del Sindicat de cilindraires, apres-
tadors i demés acabats en peces, posa en conei
xement de tots els individus no socis pertanyents 
al ram, que durant el temps que treballin en altre 
ofici que no sigui el de peces, es facin socis del 
sindicat a que pertany llur treball actual, per a 
poder, després, estendre'ls les altes legals a 
l'ingressar de nou al Sindicat de cilindraires, puix 
no els fóra possible entrar-hi sense presentar 
la baixa d'un sindicat o altre. 

També es prega als individus mencionats en 
aquet petit avís, que passin pel local social— 
Pere IV, 174—començant el dia primer del mes 
vinent. 

• A la Font d'en Fargas s'hi va celebrar, el 
passat diumenge, la forada que havien organitzat 
els Sindicats La Constancia i el d'Aprestadors, 
cilindraires i demés acabats en peces, en honor 
del proletariat de Barcelona i del diari Solidari
dad Obrera. 

Des de bon matí els encontorns de la Font 
esmentada es vegeren animadíssims de famílies 
traballadores que s'escamparen per tots indrets, 
esperant la hora de dinar. 

Ja entrada la tarde, La Nova Barcelonina va 
donar un escollit concert. Es dispararen focs 
japonesos i hi hagué enlairament d'una infinitat 
de globes. 

A entrada de fosc es donà per acabada la 
festa, retornant tothom a la ciutat i sense haver-se 
produit, com és natural, el més lleu incident que 
deslluís el caràcter popular de la forada. 

NOVES 
E N el Consell Directiu de l'Associació Pro

tectora de la Ensenyança Catalana dar
rerament celebrat, va honrar la sessió, 

amb la seva presencia, el Dr. Antoni de P. Aleu. 
El president feu constar la satisfacció amb que el 
Consell es veia honrat amb la presencia de tan 
distingit patrici i advocà perquè els catalans de 
Amèrica, seguint el patriòtic exemple del doctor 
Aleu, no oblidin de portar la seva col·laboració 
a la obra de la nostra reconstrucció nacional. 

El doctor Aleu agraí les atencions que li eren 
tributades i digué que retornava a l'Argentina 
ple del desig de despertar els entusiasmes dels 
catalans d'aquelles terres per la obra que amb 
més abnegació, eficacia i generositat s'acomplia 
a Catalunya: la obra de la Protectora. 

També era present a la sessió el distingit pu
blicista de Lleida Enric Arderiu, professor de 
les càtedres de Gramàtica Catalana, instaurades 
per l'Associació Protectora, en les Normals de 
Mestres i Mestresses lleidatanes. 

El diumenge passat, a la nit, el Consell Di
rectiu obsequià amb un sopar de comiat, celebrat 
al Mundial Palace, al doctor Aleu i a la seva 
distingida familia. 

El sopar transcorregué en la més efusiva cor
dialitat, oferint-lo, al finalitzar, el senyor Folguera 
i Duran, amb unes breus paraules plenes de gra-
titut patriòtica per la valiosa cooperació que el 
doctor Aleu aporta a la obra de l'ensenyança ca
talana. 

El senyor Aleu, remercià l'obsequi i feu no
vament present el séu propòsit de col·laborar a 
tot el que tendeixi al major bé de Catalunya. 

El dimecres, el doctor Aleu, esposa i filla, 
embarcaren novament per a Buenos Aires. Una 
comissió del Consell Directiu de l'Associació 
Protectora acudí al vaixell a acomiadar a tan dis
tingit patriota, al qual és de desitjar un viatge 
feliç per bé de Catalunya i per a fructuós acom
pliment dels nobles propòsits que, inspirats en 
l'amor a la nostra patria, porta a les hospitalàries 
terres argentines. 

El dia 30 de Septembre quedà tancat el terme 
per a l'admissió de treballs per al Concurs per 
a la publicació d'una Geografia de Catalunya de 
caràcter elemental, efectuat mercès a la generosi
tat del patrici doctor D. Antoni de P. Aleu, qui 
oferí el premi de cinc-centes pessetes. 

Els treballs que s'han rebut són els següents: 
N.° 1.—Lema: Bon cop de falç! 
N.° 2.— Lema: La Geografia és l'ull de la His

toria. 
N.° 3.—Lema: Catalunya. 
Dins d'aquesta setmana es reunirà el jurat per 

a ferse càrrec dels treballs rebuts i procedir a 
l'estudi dels mateixos per a decidir el veredicte. 

Contínuament vant rebent-se noves adhesions 
per a l'homenatge que tots els Orfeons de Cata
lunya faran al Mestre Millet. 

Demà, diumenge, a les 11 del matí, es reuni
ran, a l'estatge de l'Orfeó Gracienc, els delegats 
de les entitats adherides per acordar la forma 
millor de realitzar l'homenatge esmentat, havent-
se fet les convocatòries, oportunament, a tots els 
Orfeons que han enviat el corresponent ofici. 
Tot fa preveure que serà digne del Mestre i dels 
Orfeons tots, a l'exterioritzar el goig propi que 
els catalans senten, no sols per celebrar la vint-i-
cinquena anyada de constant treballar d'en Millet 
sinó per la gloria que, amb l'actuació de Y Orfeó 
Català, ha reportat a Catalunya. 

Les adhesions cal adreçar-les a l'Orfeó Gra
cienc, Bretón de los Herreros, 34 i 36. 

* 
* * 

Diumenge passat, a la tarde, al Centre Repu
blicà Català «Sang Nova», d'Hostafrancs, hi ha
gué distribució de premis als nois i noies de 
aquella barriada que havien pres part al concurs, 
de lectura i escriptura catalanes. 

El premi d'honor de lectura es concedí als 
nois Ramon Cots, Ramon Aramon i Valentí Aure 
i es crearen tres premis extraordinaris per a les 
nenes Teresa Pairó, Dolors Castellà i Teresa Na
varro. 

Aquestes varen llegir amb gran correcció 
poesies o fragments en prosa dels més celebrats 
autors. 

Presidí l'acte en P. Oliver i Domenge, de la 
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 
el qual va pronunciar un discurs rublert de cata
lanitat, donant consells a la dóna catalana, i fent 
remarcar l'anomalia que els nois o noies catalans, 
quan són grans, no posseeixin a la perfecció la 
lectura o escriptura de sa llengua. 

Hi assistí una nombrosa concurrencia. 
* 

* * 
El dilluns de la present setmana, a Torelló, 

s'hi celebrà un àpet d'homenatge a en Jaume 
Blanch i Benet, un dels joves detinguts en el da
rrer onze de Septembre. La festa, que tingué lloc 
en la Fonda Benet, d'aquella població, assolí 
un gran èxit. Hi assistí una immensa gernació, 
entre la qual s'hi trovaben elements catalanistes 
de totes les tendències. En finalitzar-se l'àpet, 
que va presidir en Blanch, hi hagué entusiastes 
parlaments i lectura de vibrants poesies de ca-
caràcter patriòtic, entonant «Els segadors*. 

Per sotscripció popular, va ofrenarse a l'ho
menatjat una ben cisellada reproducció de l'es-
tatua d'en Casanova. 

A l'acte a que ens referim, hi estaven repre
sentats, per individus dels respectius Consells 
Directius, el Casal Catalanista del districte II i la 
Joventut Catalanista «La Tralla». 

* 
* * 

Per a festejar la celebració del segon aniver
sari de la fundació de la Cooperativa Mutual Ca
talana, el séu Consell d'Administració ha organit
zat, per a demà, diumenge, a les cinc de la tarde, 
un lonx amb xampany, que tindrà lloc al Mundial 
Palace. El Consell prega, a tots els socis de la Co
operativa, que concorrin, junt amb les respec
tives famílies, a la festa de referencia, per a la qual 
poden acquirir-se els tiquets, previa satisfacció de 
ptes. 1,50, fins avui, dia 7, a l'estatge de la entitat 
organitzadora, carrer del Pont de la Parra, n.° 7. 

* * 
* * 

Hi ha el propòsit de publicar, a Barcelona, 
una Biblioteca Popular de Divulgació Teatral, 
de la qual n'apareixeria, cada mes, un volum en 
quart regular, de 60 a 72 pàgines, imprès en pa
per ploma i d'escaient presentació. 

La primera serie constaría de sis volums, que 
començaria a publicar-se des del mes de Novem
bre, si el nombre d'inscrits cobreix l'import de la 
edició. 

Cada volum costarà ptes. 0,60. Però els que 
vulguin sotscriure's a la serie dels sis primers 
satisfarán, només, tres pessetes. 

Per a prospectes i sotscripcions, Girona, 23. 
MUNDIAL PALACE 

COBERTS DES DE PTES. 3'50 - CONCERT 
TOTS ELS DIES 

Els divendres Boullabaisse - Dissabtes menú 
corrent i vegetarià 

P O R T A DE LA P A U 

C. E. d'Arts Gràfiques, S. A.—Mallorca, 257 bis 
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